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 بسم اهلل ارلحمن ارلحيم

 هدیه به بزرگواران و تشکر و قدردانی از آنان

بوده که این هدیه را به صاحبان فضل تقدیم کنم و از آنان تشکر و همیشه عادتم بر این 
توانم آنان را فراموش کنم و این به خاطر فرموده پیامبر قدردانی نمایم. به خدا قسم هرگز نمی

هرکس از مردم تشکر » :(1)«من لم یشکر الناس لم یشکر هللا»فرماید: است که می صمحبوب

 «.سپاسگزاری نکرده است و قدردانی ننماید، خداوند را

 کنم به: پیش از همه مردم، این هدیه را تقدیم می

 ـ خداوند وی را مورد مرحمت خویش قرار دهد! ـ  مادر محبوبم

کنم ... ای کسی که به خاطر من همه چیز را ای مادر محبوبم! چگونه تو را فراموش 
کنم. به خدا راموش فدا کردی، چگونه بخشش و فداکاری و دلسوزی و شفقت تو را ف

توانم حق تو را ادا کنم. به قسم، اگر هزار کتاب هم بنویسم و آن را به تو هدیه کنم نمی
گویم: خداوند بهترین پاداش را به تو عطا فرماید؛ چون خداوند سبحان همین خاطر می

تو خواهم که تواند در هر دو جهان پاداش بزرگی را به تو عطا فرماید. پس از وی میمی
های بهشت قرار دهد و را مورد رحمت واسعه خویش قرار دهد و قبرت را باغی از باغ

 هایت قرار دهد و مرا در بهشت کنار تو قرار دهد!تمام کارهایم را در ترازوی نیکی

 ـ خداوند وی را حفظ کند! ـ به پدر محبوبم

برکت گرداند و نمایم که زود شفایت دهد و عمرت را با از خداوند متعال مسألت می
عاقبت خیری را نصیب تو و من و سایر مسلمانان گرداند ... خداوند بهترین پاداش را به 
تو عطا فرماید؛ چون تو همواره و همیشه بهترین پدر دلسوز و مهربان برای من بودی و 

 هستی.
 

 به علمای فاضل امت اسالمی:

                                           
( 2202» )صحیح الجامع»اند، و آلبانی در کتاب احمد و ترمذی و ضیاء از ابوسعید آن را روایت کرده -(1)

 آن را صحیح دانسته است.
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 اخالق نیکو یاد گرفتم. به کسانی که از آنان، پیش از علم، مهربانی و دلسوزی و
 به جناب دکتر زکی محمد ابوسریع.

 به آقای شیخ محمد حسان.
 به آقای شیخ ابواسحاق حوینی.
 به جناب دکتر سیدحسین عفانی

 خداوند بهترین پاداش را به شما عطا فرماید!

 به آقای شیخ مصطفی محمد و خالد صقر
هد! در این صورت است که خداوند در علم و عمل شما برکت و خیر فراوان قرار د

ـ  دعوت، مفید و پرثمر خواهد بود و خیر فراوان، ثمره آن خواهد بود. از خداوند ـ 
های شما قرار دهد و پاداش جزیل را در دنیا و خواهانم که همه آنها را در ترازوی نیکی

آخرت به شما عطا فرماید و مرا همراه شما در بهشت و قرارگاه رحمت خویش محشور 
 رداند!گ

 !به برادران گرامی: امام عرفه و عبدالعاطی عرفه و عادل عرفه

نظیر در این زمان. چقدر زیباست که کشان بیبه برادران صادق، خدمتگزاران و زحمت

 ـ همراه باشد. های مؤمن با محبت خالص و درست به خاطر خداوند ـ دل
عت در روز قیامت را به بندیم که اگر خداوند نعمت شفااز همین حاال پیمان می

هرکس عطا فرماید، آن فرد برای برادرانش شفاعت کند. خدایا، روز قیامت ما را در زمره 
کسانی قرار بده که به خاطر جالل و عظمت تو همدیگر را دوست دارند، کسانی که آنان 

 ای جز سایه تو نیست.دهی در روزی که هیچ سایهرا در سایه خود قرار می

 !)عمار و هاجر و ساره(به پسرانم 

خواهم که شما را حفظ نماید و برکت و خیر فراوان و ثابت را ـ می از خداوند ـ 
در شما قرار دهد و شما را از بندگان مخلص و فرمانبردار خود قرار دهد. و شما را برای 

شما  هایم قرار دهد. و مرا همراهیاری دینش به کار گیرد و اعمال شما را در ترازوی نیکی
 در بهشت و قرارگاه رحمت خویش قرار دهد!
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 !به هر برادر و خواهر مسلمان

به خدا قسم، دعا را برای شما در نمازم ـ در حالی که در پیشگاه خدا سر به سجده 
که ام، پس شما هم مرا از دعای خیر خود فراموش نکنید. اینگذارم ـ فراموش نکردهمی

اید و اخالص در قول و عمل را نصیب من گرداند، و دعا کنید خداوند گناهانم را ببخش
ها عاقبت به خیرم گرداند، و مرا همراه شما در بهشت خود در حالی که برادرانه بر تخت

نشینیم، قرار دهد. خداوند بهترین پاداش را در دنیا و آخرت به شما عطا روبروی هم می
 فرماید!

 نیازمند بخشش پروردگار
 محمود مصری

 )ابوعمار(



 مقدمه شيخ محمد حسان )حفظه اهلل(

 مابعد:أ ،ومن وااله ،هلل والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله وصحبه بسم هللا والحمد

ترین اسباب قوت و توان در جامعه اند که زن مسلمان از بزرگدشمنان دین ما دانسته
و فلج نمایند و او  کشند تا حرکتش را تباهاسالمی است، از این رو شب و روز نقشه می

 را دچار فتنه و فساد سازند.
بر آنان دشوار بود که زن مسلمان از نو، علمای عامل و مجاهدان راستین را به امتش 

فایده تقدیم کند، از این رو تمام سعی و تالششان این شده که زن مسلمان را عقیم و بی

 .هویت و دور از دین، به وجود نیاوردسازند تا جز نسلی بی
اند برای رسیدن به این هدف پَست، دشمنان برای فاسد کردن زن هر راهی را پیموده

 اند.ها را کشیدهو همه نقشه
کنند که حقوق زن اند؛ و ادعا میرا مطرح کرده« قضیه حقوق زن»ای به نام پس، قضیه

و  کارنیاز به مناقشه و بررسی و دفاع دارد و زن مسلمان، مظلوم است و موجودی بی
چیز را برای خود رسد، زیرا مرد همه فایده است و به حقوقش نمیاثر و پنهان و بیبی

کنند و طور نیست، و در همان وقت از هر راهی با حجاب مبارزه میگزیند و زن اینبرمی
دهند و او را به سوی اختالط و آمیختگی نامعقول و زشت زن را با شعار آزادی فریب می

خوانند تا وی را دچار رذیلت و فتنه سازند با این ادعا که تربیت، اصل یو ناپسند فرا م
 است.

 در عین حال اینان از همه مردم، فاسدتر و بیمارترند.
 اند: او را دست و پا بسته به دریا انداخت و به او گفته

 مواظب باش غرق  نشوی!
است که این نقشه سازد این سازد و درون را اندوهگین میچه دل را دردمند میآن

خبیث بر بسیاری از مردان و زنان مسلمان پیاده و عملی شده و بسیاری از مسلمانان این 
اند که زن فقط در اسالم، ارزش و کنند و فراموش کردهسخنان پوچ و باطل را تکرار می

 آورد.احترام و کرامت واقعی خود را به دست می
ز نظر هندوها و یهودیان و از نظر عرب در چون زن از نظر فرد یونانی و رومانی و ا

 ارزشی بود که حق زندگی نداشت!!!جاهلیت، موجود بی
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بلکه حتی امروزه زن در کشورهای غربی، ابزار و وسیله خوشگذرانی بیش نیست که 
گیرد و های جنسی قرار میدر هنگام جوانی و طراوتش، مورد لهو و لعب و سوء استفاده

 شود.های سالمندان فرستاده میری و سالخوردگی به آسایشگاهدر نهایت در اوان پی
پس اسالم آمد تا وی را از این پستی به آن جایگاه واال، بلند گرداند و او را همتای 
مرد قرار دهد و نیکی کردن به مادران را بر نیکی کردن به پدران مقدم نمود. او را به 

ها نیز ارزش و حتی برای دختربچهعنوان همسر و شریک زندگی مرد تکریم نمود و 
حقوق قائل شد. بلکه حتی ارزش دادن اسالم به زن در این تجلی پیدا کرده که قرآن 

های طوالنی قرآن را به زنان اختصاص داده و آن را سوره ای کامل از سورهکریم سوره
 نام نهاده است.« نساء»

و از نو با چشم و دلش به  اکنون وقت آن رسیده که زن مسلمان این حقایق را بداند
های پاک و صالح و پاکدامن از مادران مؤمنان و زنان صحابی و الگوهای واال و سرمشق

القدر بنگرد. این کتاب، تالیف برادر گرامی و محبوب، شیخ محمود مصری ـ تابعی جلیل
بحث خدا او را حفظ نماید و اعمال صالح را از ما و او قبول فرماید!ـ در همین راستا 

 کنیم.کند که ما امروز آن را به هر خواهر مسلمانی تقدیم میمی

ها و مربی مردان ... به کسی به اصل و اساس عزت و شرف و حیا ... به سازنده نسل
که در قرون گذشته بر عرش حیایش به چهارزانو نشسته، با دست راستش گهواره را تکان 

رزاند ... به درّ مصون و مروارید پوشیده، لهای کفر را میدهد و با دست چپش کرسیمی
با این امید که دوباره همراه مردان و زنان پیشقدم و پیشین، مردان و زنان صادق و مؤمن، 

 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ےژ این گفته جاوید و باارزش را تکرار نماید: 

 (.032)البقره: 
و بازگشت  ؛را )داریم( ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! )انتظار( آمرزش تو»

 . «)ما( به سوى توست
 وصلی هللا علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

 محمد حسان )ابواحمد(
 هـ. ق 22/0/2000منصوره: 



 مقدمه

إن الحمد هلل تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باهلل تعالی من شرور أنفسنا 
ن یضلل فال هادی له. وأشهد أن ال إله إالّ هللا وسیئات أعمالنا. من یهده هللا فال مضل له وم

 وحده ال شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 .(220آل عمران: ) ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

اید! آن گونه که حق تقوا و پرهیزکارى است، از خدا بپرهیزید! اى کسانى که ایمان آورده»
 «.اینکه مسلمان باشید! )باید گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ کنید!(و از دنیا نروید، مگر 

ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ 

اى مردم! از )مخالفت( »(. 2)النساء:  ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ
و همسر او را  ؛آفرید پروردگارتان بپرهیزید! همان کسى که همه شما را از یک انسان

و از آن دو، مردان و زنان فراوانى )در روى زمین( منتشر  ؛)نیز( از جنس او خلق کرد
و( هنگامى که چیزى از  ؛ساخت. و از خدایى بپرهیزید که )همگى به عظمت او معترفید

هیز برید! )و نیز( )از قطع رابطه با( خویشاوندان خود، پرخواهید، نام او را مىیکدیگر مى
 «.کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست

ڭ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ 

 (.22-22)األحزاب:  ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
تا خدا  .اید! تقواى الهى پیشه کنید و سخن حق بگوییداى کسانى که ایمان آورده»

و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند،  ؛زدکارهاى شما را اصالح کند و گناهانتان را بیامر
 «.به رستگارى )و پیروزى( عظیمى دست یافته است!

اما بعد: اصالح وضعیت اسالم معاصر تنها با پیروی از همان روشی که مسلمانان صدر 
 اسالم بر آن بودند میسر خواهد شد.

، گام بررسی تاریخ اسالمی به طور عام و تاریخ مردان و زنان صحابی به طور خاص
گذارد؛ زیرا این امر زن بزرگی را در راه انتخاب و گزینش امت اسالمی، به نمایش می

کند تا بار دیگر برخیزد و غبار غفلت را کنار نهد تا مجد و مسلمان را بیدار می
هایش را برگرداند و بار دیگر برگردد تا همه جهان را به خیر دنیا و آخرت هدایت بزرگی
 نماید.
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بهترین نسلی هستند که تمام بشریت آن را شناخته است،  صاران پیامبر اصحاب و ی
و پس از پیامبران و رسوالن ـ درود و سالم خداوند بر آنان باد! ـ بهترین مردمان هستند. 
قومی که خداوند، آنان را برای مصاحبت و همراهی پیامبرش برگزیده است. آنان از همه 

تر بودند. آیندگان باید آالیشتر داشتند و از همه بیمردمان، قلبی نیکوتر و فکری عمیق
فضل و برتری گذشتگان و پیشینیان را بشناسند، به دلیل اینکه ما در روزگاری زندگی 

 کنیم که زنان الگو و صالح نداریم.می
این بزرگان و کنار زدن پرده از صفحات روشنی که بر  به همین خاطر نوشتن درباره

اند، از واجباتی است که این عصر بر ما الزم گردانیده، عصری نور نوشتهپیشانی تاریخ با 
 خورد.که ما در اختالف افکار و ناسازگاری موازین و دوستی با کافران بسیار به چشم می

ها بدین خاطر است که امت اسالمی از منبع عزت و سرچشمه شرف و همه این
این امت را ذلیل و خوار نموده است ...  یاریگر کرامتش دور شده است، در نتیجه خداوند

راه و روش صحیح و مطابق قرآن و سنت  صدر حالی که وقتی اصحاب پیامبر محبوب
 را پی گرفتند، خداوند آنان را عزیز و موفق گرداند.

اینک ما از خالل این سطور، همراه با باقیمانده بوی خوش زندگی و روش زنان 

کنیم. سفری که جای جای آن به عطر دل اد! ـ سفر میصحابی ـ خداوند از آنان راضی ب
های سیرت را با سیرت مبارکشان انگیز این بزرگواران معطر شده است، کسانی که کتاب

 اند.عطرآگین نموده
روید، و هنگامی که این گل هر زن صحابی به مثابه گُلی است که در مزرعه اسالم می

بینی که از خالل دو چشمه صاف ـ آن گُل پاک را می با ابر ایمان بیاید آبیاری شود، آنگاه
شود. و آن موقع عطر و بوی خوش آن پراکنده ـ تغذیه می صیعنی قرآن و سنت پیامبر

 شده تا همه هستی پر از عطر ایمان و توحید شود.
را به پایان بردم ـ کتابی که خداوند آن را « صاصحاب الرسول»که کتاب من پس از آن

لهای برادرانم از طالبان علم و دعوتگران و علما قرار داد ـ الزم دیدم که بر مورد قبول د
نظیر که هرگز در زندگی زنان صحابی هم گذری داشته باشم تا تصویر مبارک آن جامعه بی

 ها تکرار نخواهد شد، کامل گردد.طول عصرها و زمان



   

 17 مقدمه
 

اهمیت از لحاظ کیفی کم های زنان همهرچند الگوهای رفتاری مردان زیادند، اما نمونه
نیست. زن مسلمان در صدر اسالم، از مردان ثبات و پایداری کمتری در دینش نداشت و در 

اش، فداکاری و بذل و بخشش کمتری نداشت و در این زمینه الگوهای بسیاری راه عقیده
دا اش را به خاطر اسالم فتوان یافت. زن مسلمان در صدر اسالم همه اموال و داراییمی

 اش هرگونه ظلم و شکنجه و مرگ را ناچیز دانسته است.کرده و در راه عقیده

این از لحاظ کیفیت؛ اما از لحاظ کمیت هم معلوم است که زن از لحاظ تعداد نصف 
دهد، و اگر در نظر بگیریم که زن، نصف دیگر جامعه را به وجود جامعه را تشکیل می

 بریم.نقش بزرگش در ساختن جامعه پی میآورد، آن وقت به اهمیت زیاد زن و می
اش را ادا زن شمشیر دو لبه است، هرگاه به درستی عمل کند و وظیفه و هدف اصلی

 نماید، در ساختمان جامعه اسالمی، خشتی خوب است.
بینیم که اسالم برای زن اهمیت زیادی قائل شده و به تربیت و به همین خاطر می

و حقوقی را برایش قرار داده که با فطرت و سرشتش سازگار  سرپرستی او خیلی اهمیت داده،
 ها آن را به خود ندیده است.است؛ چیزی که هیچ امتی در طول زمان

با این اهتمام زیاد، اسالم زن مسلمان را ساخته است؛ زنی که پشت سر آن بزرگان 

یرشان را در نظیر ایستاده است، کسانی که زمین را پر از حکمت و عدل نمودند و شمشبی
قلب آسیا و شمال آفریقا و اطراف اروپا برافراشتند و دین و شریعت و زبان و علم و 

ها با آنها آرام کنند و نَفَسها از آنها پیروی میادبیاتشان را به جا گذاشتند. کسانی که دل
 .(1)«پشت هر مرد بزرگی، زن بزرگی هست...»اند: گیرند ... و از قدیم گفتهمی

ان صحابی، همان مادرانی هستند که بامداد اسالم به وسیله آنان روشن گردید، و پس زن
عظمت اسالم به وسیله آنان، اوج گرفت و قوت و توان اسالم به وسیله قوت و توان آنان 

هایش ها و ستونهای اسالم انتشار یافت و پایهآشکار گردید، و به وسیله آنان مکارم و ارزش
عیب اسالم، محل ن چنین مادر در عصرهای درخشان و ایام سالم و بیاستوار گردید. و ای

 .(2)فرود آمدن شرف و آزادگی و عزت و مجد بود

                                           
 .2ص  نساء حول الرسول، -(1)

 .0/020عودة الحجاب، محمد اسماعیل،  -(2)
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 شاعر راست گفته است: 
های پاک سازی، ملتی را که دارای رگ و ریشهای است که اگر او را آمادهمادر مدرسه»

 «.کنداست، آماده می
های ت نیکو و خوب از آن مواظبت نماید، برگمادر باغی است که اگر حیا با صور»

 «.آوردسبز و زیبا را به بار می

هایشان تمام مناطق و گوشه و مادر استاد اساتید پیشینیان است که مفاخر و بزرگواری»
 «.کنار زمین را پر نموده است

پس به هر زن مؤمنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد این باقیمانده بوی خوش از 
کنم تا هر خواهری با قلبش همراه این سیرت نظیر را تقدیم میدگی این نسل بیزن

ای که بوی خوشش شدت یافته و عطرآگین زندگی کند و بر الگو و سرمشق حقیقی
 عطرش منتشر شده، اطالع حاصل نماید.

گیرند و چراغی هستند که پیش هایی هستند که مورد اقتدا و پیروی قرار میآنان نمونه
یابد. از راه شناخت و گردانند، و انسان به وسیله آن هدایت میای انسان را روشن میپ

شوند و با پیروی از آنان، خوشبختی حاصل ها زنده میآگاهی بر احوال و اوضاع آنان، دل

های زیبا و مفاخر و شود و با شناخت سیرت و مناقبشان، الگو و سرمشق با خصلتمی
 آید.ریف به وجود میها و کردار شبزرگواری

ما ـ قسم به کسی که آسمان را برافراشته ـ به خواندن سیرت مردان و زنان صحابی، 
نظیر و دقت در بررسی نیاز شدید و مبرمی داریم، زیرا آشکار نمودن تاریخ این نسل بی

آنچه که آنان در راه حمل امانت دعوت به سوی خدا انجام دادند و مصائب و مشکالتی 
این راه متحمل شدند، در فهم و درک منزلت و جایگاه این بزرگواران بیشترین که در 

یابیم. و آنگاه تأثیر را دارد و در این صورت است که به وسیله این نسل عزت می
آید در نتیجه امت حاضر با گذشته ترین الگو برای جوانان ما به وجود میبزرگ
 کند.دارش ارتباط پیدا میریشه

این آبادی سرسبز بشتابید تا در کنار این زنان صادق لحظاتی را به سر بریم پس به سوی 
و بوی خوش صداقت و ایمانشان را استشمام نمائیم. امید است که خداوند صداقت و 
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 اخالص در دنیا، و بهشت و خشنودی در آخرت را نصیب ما گرداند.
های خواهران دل نمایم که این کتاب را مورد قبولاز خداوند متعال مسألت می

چه که مسلمانم قرار دهد و به وسیله این کتاب، به آنان نفع و فایده بخشد و به وسیله آن
خواهم که در این کتاب است، عمل صالح را نصیب آنان گرداند. و از خداوند منان می

 هایم قرار دهد.این کار را در ترازوی نیکی
ستغفرک وأتوب إلیک. وصلی هللا أأنت  سبحانک اللهم وبحمدک أشهد أن ال إله إالّ 

 علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.

 محمود مصری )ابوعمار(



 فضائل زنان قریش

خير نساء رکبن اإلبل »فرمودند:  صروایت شده است که رسول اهلل ساز ابوهریره 

 ،صغره يحناه علی یتيم فأ)قال أحدهما: صالح نساء قریش. وقال اآلخر: نساء قریش( 

اند )یکی از دو بهترین زنانی که سوار شتر شده: »(2()1)«ذات یده يزوج ف ىرعاه علأو
اند و دیگری گفته: زنان راوی این حدیث یعنی بخاری و مسلم گفته: زنان خوب قریش

اند و بیشتر از ترین زنانترین و مشفقاش، مهرباناند( که بر یتیم در زمان کودکیقریش
 «.کنندشان در امور اضافی مربوط به وی را مراعات میهمه زنان حقوق شوهر

شنیدم که  صاز سعید بن مسیب روایت شده است که ابوهریره گفت، از رسول اهلل
 يزوج ف ىطفل، وأرعاه عل ىنساء قریش خير نساء رکبن اإلبل، أحناه عل»فرمود: می

ترین و مهرباناند. زنان قریش بهترین زنانی هستند که سوار شتر شده: »«ذات یده
ترین زنان بر کودک هستند و بیشتر از همه زنان حقوق شوهرشان را در امور مشفق

 «.کننداضافی مربوط به وی را مراعات می
 .(3)«مریم دختر عمران هرگز سوار شتر نشد»گوید: ابوهریره پس از این حدیث می

 فضائل زنان انصار

وید: از صفیه شنیدم که از عایشه نقل کرد گاز ابراهیم بن مهاجر روایت شده است که می

                                           
إلى من ینکح، وأي النساء خیر، وما یستحب أن یتخیر »متفق علیه. بخاری آن را در مبحث نکاح، باب  -(1)

من فضائل نساء قریش، »(؛ ومسلم در مبحث فضائل صحابه، باب 2230، )«لنطفه من غیر إیجاب

 ( روایت نموده است.022/0202)

خیر نساء رکبن اإلبل نساء قریش أحناه علی ولد في : »صگوید: در این فرموده پیامبر ام نووی میام -(2)

ها که فضیلت زنان قریش هست. و فضیلت و خوبی این خصلت« صغره وأرعاه علی زوج في ذات یده

که  عبارتند از: مهربانی و شفقت و دلسوزی بر فرزندان و تربیت خوب آنان و سرپرستی آنان زمانی

یتیم باشند و امثال آن از قبیل: رعایت کردن حق شوهر در مالش، نگهداری آن و رعایت کردن امانت 

زنان عرب است و « رکبن االبل»در آن، و به جا مصرف کردن مال شوهر و حفظ آن و ... و معنای 

مریم دختر » :«لم ترکب مریم بنت عمران بعيراً قط» گوید:از این رو ابوهریره پس از این حدیث می

این است که زنان قریش بهترین « رکبن االبل»و منظور از عبارت « عمران هرگز سوار شتر نشد

تر و دلسوزتر. و یعنی مهربان« أحناه»یعنی شأن و کار اضافی مرد. « ذات یده»زنان عرب هستند. و 

نماید و او را  مادر مشفق بر فرزندش کسی است که در زمان یتیم بودن آن فرزند، از وی مواظبت

کند، چون اگر ازدواج کند دیگر مشفق نیست. سرپرستی و بزرگ کند پس این مادر ازدواج نمی

 ([.202-22/222]صحیح مسلم بشرح النووی )

 ( آن را روایت کرده است.022/0202« )فضائل نساء قریش»)صحیح(. مسلم در مبحث فضائل صحابه، باب  -(3)
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تأخذ »سئوال نمود، و آن حضرت فرمودند:  صکه اسماء راجع به غسل حیض از پیامبر 

شدیداً  رأسها فتدلکه دلکاً  ىحداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب علإ
فقالت « هاب فتطر ةممسک ةتبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرص ىحت

 ينها تخفأک: »ةفقالت عائش« سبحان هللا تطهرین بها»أسماء: وکيف تطهر بها؟ فقال: 
تأخذ ماء فتطهر فتحسن »وسألته عن غسل الجنابة فقال: . ذلک( تتبعين بها أثر الدم

الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب علی رأسها فتدلکه حتی تبلغ شئون رأسها ثم تفيض 
نصار لم یکن یمنعهن الحياء أن یتفقهن : نعم النساء نساء األةعائش فقالت« عليها الماء

 .(1)«الدین يف
ریزد و آن کند، سپس بر سرش آب میدارد و خوب خودش را پاک میآب را برمی»

های سرش برسد. سپس آب را روی دهد تا آب به تمامی قسمترا خوب مالش می
«. کنددارد و با آن خودش را پاک میرمیگاه پنبه یا پشم معطر را بریزد، آنبدنش می

«. کندسبحان اهلل، با آن پاک می»فرمود:  صکند؟ پیامبراسماء گفت: چگونه با آن پاک می
عائشه گفت: )با صداى آرام به او گفتم که اینکار بکن( با آن پنبه و پشم عطری اثر خون 

پرسید، آیا حضرت  صبرید. و اسماء راجع به غسل جنابت از پیامبر را از بین می
ریزد کند، سپس بر سرش آب میدارد و خودش را خوب پاک میآب را برمی»فرمودند: 

های سرش برسد. سپس آب را روی بدنش دهد تا آب به تمامی قسمتو آن را مالش می

عائشه گفت: زنان انصار خوب زنانی هستند که حیا آنان را از شناخت احکام «. ریزدمی
 .«دین منع نکرد

 ص فضیلت همسران پیامبر

 ژ  ۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ فرماید: خداوند متعال می

و همسران او  ؛پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»(. 2)األحزاب: 
 «.شوندمادران آنها )مؤمنان( محسوب مى

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ       ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓژ فرماید: در جای دیگری می

                                           
استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصه من مسک في »یض باب )صحیح(. مسلم در مبحث ح -(1)

؛ 320، شماره «االغتسال من الحیض»بوداود در مبحث طهارت، باب ا؛ 330، شماره «موضوف الدم

؛ و احمد به 200، شماره «في الحائض کیف تغتسل»ابن ماجه در مبحث طهارت و سنن آن، باب 

 اند.آن را روایت کرده 00202شماره 
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ

 (.02-03)األحزاب:  ژې  ې     ې  ى   ى  ائ   
خواهید اگر شما زندگى دنیا و زرق و برق آن را مى»اى پیامبر! به همسرانت بگو: »

مند سازم و شما را بطرز نیکویى رها سازم! و اگر شما خدا و اى شما را بهرهبیایید با هدیه
خواهید، خداوند براى نیکوکاران شما پاداش عظیمى آماده و سراى آخرت را مى پیامبرش

 .«ساخته است
اش، زندگی ساده و به حد کفایت برگزید نه به خاطر برای خود و خانواده صپیامبر

زندگی کرد تا زمانی که سراسر  صناتوانی از به دست آوردن امکانات مادی؛ چون پیامبر
نایم و خراج و مالیات آن زیاد شد و کسانی که قبالً هیچ مال و زمین برایش فتح شد و غ

 صگذشت و در خانه پیامبرنیاز شدند. با این وجود یک ماه میای نداشتند، بیتوشه
داد. ولی این نوع شد، در عین حال به دیگران صدقه و هبه و هدیه میآتشی روشن نمی

چه نزد خداست رغبت و ر نهد و به آنزندگانی را برگزید تا متاع زندگی دنیوی را کنا
کند و خود را تمایل داشته باشد. رغبت کسی که مالک همه چیز است، اما غفلت پیشه می

گزیند. الزم به ذکر است که داند و زندگانی ناچیزی را برمیبرتر از متاع زندگی دنیوی می
ا برای خود و از لحاظ عقیده و شریعتش مکلف نبود که چنین معیشتی ر صرسول اهلل

اش اختیار کند، چون در عقیده و شریعت او، چیزهای حالل و پاک، حرام نبود و خانواده
بود و به طور اتفاقی و شد اگر در حد اشرافیت نمیزمانی که چیزی به او بخشیده می

که همیشه چنین باشد و دائماً مشغول آن گرفت، ـ نه اینتصادفی در اختیار او قرار می
چنین امتش را مکلف نکرد که مثل او زندگی کرد. و همآن را بر خود حرام نمیباشد ـ 

ای را اختیار کند تا بر لذایذ و متاع کنند مگر کسی که به دلخواه خود چنان زندگانی
دنیوی تسلط یابد و از اسارت آن نجات یابد و به آزادگی کامل از تمایالت و امیال 

 .(1)نفسانی برسد

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ فرماید: می صعال راجع به همسران پیغمبرباز خداوند مت

                                           
 .0320-2/0323في ظالل القرآن،  -(1)
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ٻ  ٻ  ٻ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڌڎ  

-32)األحزاب:  ژگ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   
30). 

اى همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شود، عذاب او »
اى خدا و و این براى خدا آسان است. و هر کس از شما بر ؛دوچندان خواهد بود

پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت، و 
نان زایم. اى همسران پیامبر! شما همچون یکى از روزى پرارزشى براى او آماده کرده

انگیز سخن نگویید که بیماردالن اى هوسپس به گونه ؛معمولى نیستید اگر تقوا پیشه کنید
هاى خود بمانید، و همچون دوران ند، و سخن شایسته بگویید! و در خانهدر شما طمع کن

جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، 
خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل خداوند فقط مى ؛و خدا و رسولش را اطاعت کنید

هاى شما از آیات خداوند و ازد. آنچه را در خانهبیت دور کند و کامال شما را پاک س
 «.خداوند لطیف و خبیر است! ؛شود یاد کنیدحکمت و دانش خوانده مى



 خدیجه بنت خویلد
 سرور زنان جهانيان

های نبوی با رمز پاکی و عفاف و پاکدامنی و پرهیزگاری همراه با اولین ستاره از مجموعه ستاره
های هستی را ی که عطر و بوی خوشش سرازیر شده و تمام قسمتاکنیم. با شکوفهدیدار می

 با بوی خوش ایمان و فداکاری و بذل و بخشش و فداکاری پُر کرده است.
همراه با اولین کسی که از میان زنان به خداوند ایمان آورد. اولین کسی که همراه 

شد. اولین کسی  صنماز خواند. اولین کسی که از او فرزند نصیب پیامبر صرسول اهلل
به بهشت مژده داده شد. اولین کسی که پروردگارش به او  صکه از میان همسران پیغمبر

سالم کرد. اولین زن صدیقه و راستین از میان زنان مؤمن. اولین زنی که از میان زنان 
گاه که مردم به او ایمان ایمان آورد آن صوفات نمود. کسی که به پیامبر صپیامبر

گاه که مردم وی را تکذیب نمودند، و با مال و را تصدیق نمود آن صپیامبر نیاوردند، و
گاه که مردم مال و دارایی را از او مواسات و همدردی نمود، آن صاش با پیامبردارایی

 کرد. صدریغ داشتند، و کسی که خداوند فرزندانی از او نصیب پیامبر
)زن « طاهره»که در جاهلیت به  خدیجه زن عاقل و خردمند و هوشیار و بزرگوار بود

 پاکدامن( معروف بود پس در سایه اسالم چگونه باید باشد؟

را کمک و یاری کرد و همراه  صبود، کسی که پیامبر صوی آرامش دهنده پیامبر
که وی دعوت و رسالت پروردگارش را به مردم ابالغ نماید. و برای ماند تا این صپیامبر

ترین و خوشبختی و راحتی را فراهم نمود. و در سخت تمامی اسباب صپیامبر محبوب
را همراهی و یاری نمود تا جایی که کامالً این  صشدیدترین اوقات سختی و رنج پیامبر

ـ از باالی هفت طبقه آسمان، به وی سالم شود  استحقاق را یافت که از جانب خداوند ـ 
هیچ بانگ و فریاد و هیچ رنج و سختی ای در بهشت از تارهای طال و نقره که بلکه مژده خانه

 در آن نیست به او داده شود.
ها تا روز ها و مکانها در تمامی زماناو سرور زنان جهانیان و همسر سرور همه انسان

اش در عالم ایمان و پاکی و عفاف و قیامت است. او خدیجه است، کسی که ستاره
ستایش و تمجید به وسیله مال به  پاکدامنی و نجابت و بخشش و وفا، درخشید. همانا

گذارد و هایی که انسان به جا میآید، بلکه تنها به وسیله فضائل و بزرگواریدست نمی
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ها با به خاطر گیرند و درونها با یاد آن جان تازه میماند و زندهعطرش در طول زمان می
. تو را به خدا به من یابندها با سیرت آن رشد میشوند و عقلآوردن آن، پاک و صاف می

 بگو: آیا این زن قله سیادت و سروری در زندگی و مرگ نیست؟!
همانا صدیقه نخست زنان مؤمن، خدیجه تنها مادر مؤمنان نیست و بس، بلکه مادر 

توانیم هاست و تا روز قیامت بر گردن هر موحدی فضل و حق دارد. آیا میهمه فضیلت

 .(1)یم؟!که جزئی از حق مادرمان را نفی کن
ها و صیقل دهنده به خدا قسم، شرح حال و اوضاع و زندگانی خدیجه، دوای قلب

هاست، و الگوی زمانی است که نزدیک است الگوها در آن ها از آلودگی و عیبسرسینه
شوند و با پیروی از ها زنده میناپدید شوند. با آگاهی بر سیرت و زندگانی او، دل

شود و با شناخت سیرت و مناقبش، الگو و سرمشق با میهای او خوشبختی حاصل گام
 آید.ها و کردار شریف به وجود میهای زیبا و مفاخر و بزرگواریخصلت

ترین مادر در تمام هستی زندگی کنیم تا هایمان همراه بزرگپس بیائید با هم با دل
 بشناسیم و با سیرت صقدر و منزلت و جایگاهش را در نزد خدا و رسول خدا
ترین الگو و سرمشق را به عطرآگینش خوشبخت شویم؛ سیرتی که از خالل آن، بزرگ

 کنیم.زنان و دختران و خواهران و بلکه مادرانمان تقدیم می
 هایمان را با سیرت مبارکش معطر گردانیم.پس بشتابید تا دل

 خدیجه کیست؟

سم، دختر خویلد بن أسد او مادر مؤمنان و سرور زنان جهانیان در زمان خود بود. مادر قا
 صبن عبدالعزی بن قصی بن کالب، قریشی و از طایفه أسد بود. مادر فرزندان رسول اهلل

 ایمان آورد و قبل از هر کس او را تصدیق نمود. صو اولین کسی که به پیامبر
مناقب و فضایل خدیجه بسیارند. او از زنان کامل بود. زنی خردمند، گرامی، عالیقدر، 

او را مورد تمجید و ستایش  صااخالق، بزرگوار و از اهل بهشت است. و پیامبرمتدین، ب

نهایت او را مورد احترام و داد، و بیداد و وی را بر سایر مادران مؤمنان برتری میقرار می

                                           
 .22نساء اهل البیت، ص  -(1)
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گفت: بر هیچ زنی همانند خدیجه رشک داد تا جایی که عایشه میبزرگداشت قرار می

 .(1)کرداو را بسیار یاد می صسول اهللکه رام به خاطر ایننبرده

این است که آن حضرت قبل از  صاز جمله کرامت و بزرگواری خدیجه بر پیامبر
از خدیجه چندین فرزند داشت، و تا  صخدیجه با زن دیگری ازدواج نکرده بود. و پیامبر

ا گاه با زن دیگری ازدواج نکرد تهیچ صزمانی که خدیجه در قید حیات بود، پیامبر

با از دست دادن خدیجه احساس خأل بزرگی  صزمانی که خدیجه از دنیا رفت. پیامبر
را  صکرد، چون خدیجه برای او بهترین همنشین بود. خدیجه از مال خود مخارج پیامبر

 نمود.برای او تجارت می صکرد و پیامبرتأمین می
ر بود. و مادرش، مشهو« طاهره»گوید: خدیجه در زمان جاهلیت، به زبیر بن بکار می

 فاطمه دختر زائده عامریه بود.
خدیجه ابتدا زن ابوهاله بن زراره تمیمی بود سپس بعد از او زن عتیق بن عابد بن 

 شد. صعبداهلل بن عمر بن مخزوم و پس از او زن پیامبر
در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج نمود و او پانزده سال  صپیامبر

 .(2)بود صتر از پیامبربزرگ
 الفیل به دنیا آمد.خدیجه در ام القری )مکه( تقریباً پانزده سال قبل از عام

 ای با نفسوقفه

ها را گذشتهاین خدیجه است، بانوی خوش قلب و پاکدامن و خوب سیرت، که با خود 
کند..... او در دنیای تجارت به لطف خدا موفقیت چشمگیری به دست آورده بود تا مرور می

کرد، اما با های قریش برابری میفرستاد به تنهایی با دیگر قافلهای که به شام میکه قافلهجایی 
ای نیاز داشت که هیچ قلبی بدون کرد، زیرا قلبش به توشهاین وجود احساس خوشبختی نمی

برای خدیجه به  صتواند زنده بماند. آن توشه، توشه ایمان است که پیامبرآن توشه نمی

                                           
خدیجه وفضلها، شماره « صتزویج النبی »این حدیث، صحیح است. بخاری در مبحث مناقب، باب  -(1)

آن را روایت  0032فضائل خدیجه ام المؤمنین، شماره »؛ ومسلم در مبحث فضائل صحابه، باب 3322

 اند.کرده

 با اندکی تصرف. 222-0/222النبالء، اثر امام ذهبی،  سیر أعالم -(2)
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د. با وجود اینکه او قلبا خواستار زندگی زناشویی آرام و سرشار از محبت و ارمغان آور
 صفداکاری و بخشش بود، اما چند بار در ازدواج با ناکامی مواجه شد، تا اینکه با رسول اهلل 

  ازدواج کرد.
کرد که شوهرش او ابتدا با ابوهاله بن زراره تمیمی ازدواج کرد و با تمام وجود سعی می

ن قوم خود، سربلند باشد اما مرگ این آرزو را قطع کرد، پس شوهرش فوت کرد و از در میا

این دنیا کوچ کرد )بعد از اینکه از او صاحب دختری به نام هند شد(. سپس بعد از مدتی 
مردی از اشراف قریش به نام عتیق بن عابد بن عبداهلل مخزومی به خدیجه پیشنهاد ازدواج 

اج نمود اما این ازدواج زیاد طول نکشید. در نتیجه خدیجه سرور زنان داد. او با خدیجه ازدو
قریش بدون شوهر ماند. او کسی بود که اشراف و بزرگان قوم آرزوی ازدواج با او را داشتند 

کرد که تقدیر برای او حادثه بزرگی تدارک دیده است که رنج و اما از ته دلش احساس می
 گرداند.برد و خوشحالی و خوشبختی را نصیبش میهای گذشته را از یادش میسختی

 گیردهای جوزاء را به آغوش میرؤیایی که ستاره

خدیجه زنی بلندهمت، پرعاطفه، بلندنظر و متدین و پاک و پاکدامن بود تا جایی که میان 

ای رسید . او در این زمینه به درجه(1)مشهور بود« طاهره»همساالن و میان زنان قریش به 
 و منزلت خاصی داشت. میان زنان قریش بزرگی که در

به احادیث و روایات پسرعمویش ورقه بن نوفل درباره پیامبران و درباره دین  خدیجه
های بلند از های بالدارش در آسمانآمد که خوابداد. و بسیار پیش میزیاد گوش می

رسید، میای که آرزوهای هم عصرانش از مردان و زنان به آن نفضیلت و بزرگی
 داد.گشود و حرکت میهایش را میبال

که چندین بار کعبه را طواف نمود به در شبی تاریک و ظلمانی، خدیجه پس از آن 
خانه بازگشت و در حالی که عالیم خشنودی و لبخند بر لبانش نقش بسته بود، با 

خوابش  که به پهلو دراز کشید،آسودگی خیال و آرامش به بسترش رفت و به محض این

 برد و در نهایت آرامش به خواب رفت.

                                           
 .0/222سیر أعالم النبالء،  -(1)
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در خواب دید که خورشید بزرگی از آسمان مکه فرود آمد و در خانه خدیجه مستقر شد. 
های خانه را پر از نور و درخشندگی کرد، و آن نور اطراف خانه را فرا گرفت تا و گوشه

که کند قبل از آنو مبهوت می ها را ماتای بپوشاند که درونتمامی اطراف خانه را با روشنایی
 اش مات و مبهوت کند.ها را از شدت روشناییدیده

خدیجه از خواب پرید و با بهت و حیرت به اطرافش نگریست، و دید که خانه در 

تاریکی فرو رفته و اثری از آن خورشید درخشان در دنیای واقع نیست، در حالی که آن 
ود هنوز در ضمیر و اعماق درونش درخشان و نوری که در خواب او را متحیر کرده ب

 روشن بود.
صبحگاه، خدیجه بسترش را ترک نمود و هنگام طلوع خورشید و روشنایی هستی در 
صبح زود، خدیجه طاهره به خانه پسرعمویش، ورقه بن نوفل روانه شد تا شاید نزد وی 

 برای خواب زیبایش در شب گذشته تعبیری بیابد.
ای از وارد شد دید که ورقه مشغول خواندن صحیفه« هورق»وقتی خدیجه بر 

های آسمانی است که دلباخته آن بود. وی صبح و شب سطور آن صحیفه را صحیفه
هایش صدای خدیجه را احساس کرد، به پیشواز او رفت که گوشخواند. به محض اینمی

 و با تعجب گفت: خدیجه؟! طاهره؟!
 خدیجه گفت: بله، بله.

 جا آورده است؟گفت: این وقت چه چیزی تو را به این ورقه با تعجب
چه را که در خواب دیده بود، حرف به حرف و مکان خدیجه نشست و به آرامی آن

 به مکان برایش بازگو نمود.
ای را ای که صحیفهداد به گونهورقه با اهتمام هرچه بیشتر به سخنان خدیجه گوش می

کرد و باعث شد که چیزی احساسش را بیدار می که در دستش بود فراموش کرد، و گویی
 تا پایان به آن خواب گوش دهد.

که خدیجه سخنانش را به پایان برد، چهره ورقه درخشان گردید و لبخند به محض این
خشنودی بر لبانش نقش بست. سپس به آرامی و وقار به خدیجه گفت: ای دختر عمو! 

رست به تو نشان دهد، نور نبوت داخل مژده بده. اگر خداوند خوابت را راست و د
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شود. اهلل اکبر ... خدیجه چه ات خواهد شد و نور خاتم پیامبران از آن لبریز میخانه
ای از ترس زبانش بند آمد، و گوید؟ خدیجه چند لحظهشنود؟ پسرعمویش چه میمی

اش د در سینهای به بدنش وارد آمد و عواطف افروخته لبریز از آرزو و مهربانی و امیلرزه
 فوران یافت.

کرد، شاید خدیجه بر پشتی آرزو و بوی خوش خوابی که دیده بود، کماکان زندگی می

خوابش تحقق یابد و سرچشمه خیر برای بشریت و سرچشمه نور برای دنیا شود. قلب 
ها بود، و عقلش تمامی حوادث و رویدادهای دور و بزرگ خدیجه منبع خیرات و نیکی

 اش هماهنگ و سازگار باشد.ای که با زندگیگرفت به گونهر میبرش را در ب
آمد، او را با مقیاس اش میخدیجه هرگاه بزرگی از بزرگان قریش به خواستگاری

سنجید؛ اما خوابی که دیده بود و تعبیری که از پسرعمویش، ورقه بن نوفل شنیده بود، می
اش آمده بودند، منطبق نشده تگاریتاکنون صفات خاتم پیامبران بر کسانی که به خواس

داد که قصد ازدواج کرد و به آنان خبر میبود. از این رو خدیجه با احترام آنان را رد می
کرد که تقدیر الهی، چیز دلپسند و نیکویی را برایش آماده کرده که ندارد. او احساس می

 .(1)کندرد قلبش میکرد که آن چیز آرامش را واداند آن چیست؟ اما احساس میاو نمی

 ازدواج مبارک

ید: خدیجه دختر خویلد، زنی تاجر و صاحب شرف و مال و دارایی گوابن اسحاق می
بست یعنی مال را به آنان قرض کرد و با آنان عقد مضاربه میبود. مردان را اجیر می

. قریش دادداد تا با آن تجارت نمایند و درصدی از سود آن مال را برایشان قرار میمی
قومی تاجر بودند. هنگامی که راستگویی و امانتداری و اخالق ستوده و نیک رسول 

فرستاد و به او پیشنهاد کرد که به همراه  صبه خدیجه رسید، کسی را نزد پیامبر صاهلل
مالش را برای تجارت به شام ببرد و برای این کار دستمزدی بیشتر « میسره»خدمتکارش 

پیشنهادش را پذیرفت و مالش را  صدهد. پیامبراجران داده به او میاز آنچه که به دیگر ت

که وارد شام خارج شد تا این صجا برد و خدمتکار خدیجه، میسره همراه پیامبربه آن

                                           
 ، با اندکی تصرف.22-22نساء اهل البیت، ص  -(1)
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 شدند.
در سایه درختی نزدیک دَیر راهبی از راهبان منزل کرد. راهب، میسره را  صرسول اهلل

این درخت نشسته کیست؟ میسره گفت: مردی  شناخت و به او گفت: این مردی که زیر
از قریش از اهالی مکه است. راهب به او گفت: جز پیامبر هرگز کس دیگری زیر این 

 .(1)درخت منزل نکرده است

خواست، خرید. سپس به چه را که میکاالیش را فروخت و آن صسپس رسول اهلل
ارند ـ در راه سفر و هنگام پندگونه که میهمراه میسره به مکه بازگشت. میسره ـ آن

را از گرمای خورشید زیر سایه خود  صبیند که پیامبرشدت یافتن گرما دو فرشته را می
کرد. هنگامی که به مکه نزد سوار بر شترش حرکت می صبرند در حالی که پیامبرمی

 خدیجه آمد و مال و کاالهای خریده شده را برای او آورد، خدیجه آنها را فروخت و مال
اش دو برابر یا چیزی نزدیک آن شد. و میسره سخنان آن راهب و ماجرای آن دو و دارایی

را زیر سایه خود بردند، برای خدیجه بازگو نمود. خدیجه زنی  صای که محمدفرشته
 .(2)دوراندیش و شریف و نجیب و محترم بود

اندیشید.  صاین سخنان فکر خدیجه را مشغول کرد. به سخنان میسره راجع به محمد

و سخن پسرعمویش، ورقه را به یاد آورد که محمد، پیامبر این امت است. و خوابی که 
آید تا در خانه او جای گیرد، تمام در آن دیده بود که خورشید از آسمان مکه فرود می

ای دختر عمو! مژده بده که اگر خداوند »افکارش را در برگرفت، و این صدای ورقه: 
شود و نور خاتم ات میرست به تو نشان دهد، نور نبوت وارد خانهخوابت را راست و د

 شد.در اعماق درونش تکرار می« شودپیامبران از آن لبریز می
کرد، بازگشت و خدیجه از سیل خیاالت و سخنان به واقعیتی که در آن زندگی می

 درباره محمد به فکر فرو رفت.
ن بود که محمد، همان خاتم پیامبران است؛ دالئل و قرائن در نزد خدیجه همه حاکی از آ

                                           
از طریق واقدی آن را روایت کرده است. و اسنادش ضعیف  2/202، «الطبقات»ابن سعد در کتاب  -(1)

 ست.است، چون واقدی متروک است و روایتش مقبول نی

 .222-2/222ابن هشام،  -(2)
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 از این رو امیدوار بود که همسر او شود اما راه این کار چگونه است؟!
خدیجه زنی با نسب و ثروتمند بود، و به دوراندیشی و خرد معروف بود و امثال او 

دانست زیرا آنان آرزوی بزرگان قریش بود. خدیجه بسیاری از مردان را ناقابل می
شان به دنبال ثروت وی بود اگرچه ازدواج تار مال بودند نه خواستار جان، و چشمخواس

 عنوان این طمع بود.

را شناخت، نوع دیگری از مردان را دید. مردی را دید که  صاما زمانی که محمد
کند. و شاید اگر خدیجه با کس دیگری غیر از محمد نیازمندی وی را خوار و پست نمی

یافت؛ اما با کرد، حرص و طمع و فریب در وی میو کتاب میدر تجارتش، حساب 
اش از حد گذشته بود، او به مال و دیدن محمد، مردی را دید که کرامت و بزرگواری

زیبایی خدیجه نظری نداشت. مسئولیت خود را به درستی انجام داد و به دنبال زندگی 
 خود رفت.

 .(1)خدیجه گمشده خویش را یافته بود
نشست شد و در کنارش یرت و اضطراب، دوستش نفیسه بنت منبه بر او وارد غرق در ح

و با هم به صحبت پرداختند. نفیسه از خالل صحبتهای خدیجه به راز درون او پی برد و 

 پرده برداشت. صاش برای ازدواج با محمد خدیجه از عالقه
ساخت که خدیجه خدیجه را دلداری داد و او را آرام نمود. و خاطرنشان « نفیسه»

اش این صاحب شرف ثابت و کرامت و نسب و مال جمال است و برای صدق گفته
 اند.چنین استدالل کرد که مردان بزرگی خواستگار وی بوده

روانه شد و از او خواست  صکه از نزد خدیجه رفت، به سوی پیامبرنفیسه به محض این
فرمود:  صکنی؟ محمدرا ازدواج نمیکه با خدیجه طاهره ازدواج کند و گفت: ای محمد، چ

 «.چیزی ندارم که با آن ازدواج کنم» :«ما أتزوج به يما بيد»
نفیسه گفت: اگر به سوی زنی صاحب مال و جمال و شرف و کفائت فراخوانده شوی 

 دهی؟آیا جواب مثبت می

                                           
 .32-33فقه السیره، اثر غزالی، ص  -(1)
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 پرسید: آن فرد، کیست؟ صپیامبر
 نفیسه فوراً گفت: خدیجه دختر خویلد.

پذیرم و حاضرم با او ود: اگر او موافقت کند، من این پیشنهاد را میفرم صپیامبر
 ازدواج کنم.

به عموهایش اطالع داد که مایل  صنفیسه روانه شد تا به خدیجه مژده دهد. و پیامبر

است با خدیجه ازدواج کند. سپس ابوطالب و حمزه و کسانی دیگر نزد عموی خدیجه، 
خواستگاری نمودند و مهریه را به  صاش برای محمدهعمرو بن اسد رفتند و از برادرزاد

 نزد او بردند.
ای را ایراد کرد. ابوالعباس مبرد و در آن مجلس مبارک، ابوطالب برخاست و خطبه

اش چنین گفت: سپاس برای خدایی که ما را از اند که ابوطالب در خطبهدیگران آورده
قرار داد. و ما را سرپرست « مضر»تبار و از « معد»فرزندان ابراهیم و اسماعیل، و اصل 

ای آرام و حرمی آمن قرار داد و ما اش و نگهدارنده حرمش قرار داد. و برای ما خانهخانه
ام، محمد بن عبداهلل با هر مردی مقایسه را حاکمان بر مردم قرار داد. اما بعد؛ این برادرزاده

و عظمت و نجابت بر او  شود از لحاظ خوبی و فضل و بزرگی و شرف و خرد و مجد

 برتری دارد.
ای از بین رونده و عاریه و اگر مال و دارایی اندکی دارد، باید دانست که مال سایه

شود. محمد کسی است که شما اش بازگردانده میامانتی است که به صاحب اصلی
دیجه گاه ابوطالب از خدانید او کیست. آندانید و نیز میخویشاوندی او با خود را می

خواستگاری نمود و تمام دار و ندارش که بیست ماده شتر  صدختر خویلد برای محمد
جوان بود به خدیجه داد. در روایت دیگری آمده است: دوازده و نیم اوقیه طال )در حدود 

رداخت کرد. سپس ابوطالب پهشتاد و هفت و نیم مثقال طال( به عنوان مهریه به خدیجه 
پس از این، به خبری مهم و شرف و منزلت واالیی دست  گفت: به خدا قسم، محمد

 .(1)خواهد یافت. پس خدیجه را به ازدواج وی درآورد

                                           
 .2/023؛ و الروض األنف، اثر سهیلی، 2/002السیره الحلبیه،  -(1)
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وقتی که عقد تمام شد، حیوانات ذبح شدند و آن را بر فقرا پخش کردند. و خانه 
 خدیجه پُر از اقوام و خویشان شد.

 ساله بود.جوانی بیست و پنج  صخدیجه طاهره چهل سال سن داشت اما محمد
در این ازدواج مبارک، خدیجه طاهره همسر باوفا در محبتش، و مادری مهربان در 

 بود. خداوند از وی راضی باد! نهایت دلسوزی و شفقت و عطوفت و نیکی

 حکمت و خِرَد سرشار خدیجه

کند این است که چه بیشتر بر حکمت و زیرکی و خرد سرشار خدیجه داللت میآن
آن موقع فقیر بود و  صکه پیامبررغم ایننوان شوهر انتخاب کرد علیرا به ع صپیامبر

خدیجه ثروتمندی بود که ثروتمندان و بزرگان قومش چشم به دنبال وی بودند اما او از 
که خدیجه با حکمت و عقل خالصش پی دهد ازدواج با آنان امتناع کرد. و این نشان می

شرافت و سرشت سالم چیزی غیر از  برده بود که کمال مردانگی و جوانمردی و
 ثروتمندی مادی و مال و دارائی فانی است.

نیازی نفس نیازی و ثروتمندی است. که آن هم بیخدیجه به دنبال نوع دیگری از بی

ها را به صورت روئی با مردمان است. و همه اینخوئی و خوشو ثروتمندی درون و نرم
چه بعضی از نویسندگان بر این باورند که آنیابد؟ در کجا می صکامل غیر از محمد

ازدواج کند و وی را بپسندد، خوش معامله بودن و  صباعث شد که خدیجه با پیامبر
تجارت خوب انجام دادن و صداقت و امانت در تجارت بود، در جواب گوییم: این 

ت خصوصیات و صفات اگرچه از اسبابی است که اگر در مردی باشد، هر زنی آن را دوس
دارد و بدان متمایل است به ویژه برای صاحب مال و دارایی مثل خدیجه که نیاز دارد تا 

گوییم: شاید صفات و خصوصیات مذکور کسی برایش تجارت کند. اما در عین حال می
ای است که خدیجه به ظاهر آن دوست داشت تا با محمد از اسباب و عوامل ظاهری

آن  صتر از خدیجه بود چون محمدظ سنی کوچکازدواج کند در حالی که او از لحا

نظر از که خدیجه چهل ساله بود. صرفموقع بیست و پنج سال سن داشت و حال آن
که مال و ثروت کمی داشت و جایگاه و موقعیت آن چنانی نداشت. فقط خدیجه، این
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را دید که باعث شد،  صدار بودن محمدصداقت و امانتداری و تجارت خوب و ریشه
 یجه ازدواج با او را بپسندد.خد

تحقیق  صسبب حقیقی و اصلی ازدواج خدیجه با محمد اما با این وصف ما درباره
کند کردیم. خدیجه در سن چهل سالگی یعنی در سن کمال عقل و رشادت ازدواج می

 عقل. سبب حقیقی ازدواجش با محمد این بود پس او نه جوانی نادان بود و نه پیرزنی کم

اش از قبیل اخالق نیکو، به دنبال مردانگی کامل بود. مردانگی با تمام معانیکه او 
 های واال.جوانمردی و مروت، ایثار و فداکاری و خوی و خصلت

های بزرگ و واال خرد سرشار و زیرکی و هوشیاری خدیجه و خصلت صاگر محمد
دید دگی او را نمیو کردار ستوده و پاکدامنی و سالم بودن اصل و نسبش و اصالت خانوا

های روی زمین را هم کرد هرچند تمام مال و ثروتهرگز ازدواج با خدیجه را قبول نمی
 بود.بود، و هرچند از لحاظ زیبایی از تمام زنان دنیا بهتر و برتر میدارا می

هر دو مایل بودند که با هم  صها بود که خدیجه و محمدپس به خاطر همه این
 باشند.

درباره خدیجه درست بود. او بهترین همسر و بهترین پشتیبان بود. عقل  صگمان محمد

ایمان آورد و در تمامی  صسرشار و زیرکی و هوشیاری خدیجه سبب شد که او به محمد 
روزی به خانه خدیجه آمد در حالی که  صپیروی نماید. پیامبر صامور دینی از محمد

هم این خبر را به خدیجه داد.  صبخواند. پیامبربه او یاد داده بود که چگونه نماز  ؛جبرئیل 
ای. یعنی به من یاد بده که چگونه جبرئیل چه را که دیدهخدیجه گفت: به من نشان بده آن

 نماز را به تو یاد داد.
وضو گرفت و  صنماز را به او یاد داد. خدیجه همانند وضوی پیامبر صپس پیامبر

 .(2()1)دهم که تو فرستاده خداییمی سپس همراه او نماز خواند و گفت: گواهی

                                           
ترین گفته خدیجه است که نشان گوید: این صریحمی 0/020، «اإلصابه»حافظ ابن حجر در کتاب  -(1)

 دهنده اسالم آوردنش است.

 ، اثر دکتر عبدالحمید هنداوی.«صرجال و نساء حول الرسول »کتاب به نقل از  -(2)
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 صادق و امین است ص محمد

آن  صدانست و از مکارم و فضائل پیامبررا خوب می صمادر ما، خدیجه اخالق پیامبر
را میان  صچنین جایگاه پیامبرقدر شنیده بود که دل را پُر از شادی و سرور کند. هم

ترین ترین و سختحل بزرگ دادند و برایقومش که او را صادق و امین لقب می
 دانست.گرفتند، به خوبی میداد از او کمک میمشکالتی که میانشان روی می

یکی از این مشکالت که برای قریش پیش آمد این بود که قبائل قریش برای بازسازی 
سوزی، و بنا به قول بعضی دیگر ها، و بنا به قولی بر اثر آتشکعبه که بر اثر آمدن رودخانه

کن خراب شده بود، گردهم آمدند. این واقعه بنا به قول راجح پنج سال اثر سیل بنیان بر
 ای جز بازسازی کعبه نداشتند.بود. قریش چاره صقبل از بعثت پیامبر

روایت کرده که رسول  ك احادیث صحیح به این موضوع اشاره دارند؛ بخاری از عائشه
هایی که ابراهیم آن را بنا نی که کعبه را بر پایهبه او گفت: آیا ندیدی که قوم تو زما صاهلل

هایی که حضرت ! آیا کعبه را بر اساس پایهصکرده بود بنا نکردند؟. گفتم: ای رسول اهلل
فرمود: اگر قومت تازه  صکنی؟ پیامبر ابراهیم کعبه را بر آنها برافراشت، تجدید بنا نمی

این را  كگوید: اگر عائشهمی  ردم. عبداهللکمسلمان)و ضعیف االیمان(نبودند این کار را می
قرار « حِجر»دیدم که دو رکنی که در پایان را نمی صشنیده بود، پیامبر  صاز رسول اهلل

هایی که حضرت ابراهیم کعبه را بر آنها برافراشت، دارند، لمس نکند. کعبه براساس پایه
 .(1)ساخته نشد

ی کعبه صرف نمودند، زیرا آنان شرط های حالل را در بازسازقریش پول و هزینه
کردند که جز مال پاک و حالل صرف بنای کعبه نشود؛ مهریه حرام و اموالی که از طریق 

 ربا به دست آمده و مالی که به ناحق به دست آمده، نباید صرف بنای کعبه شود.
هر  ها را برای بنای کعبه جمع نمودند.گاه قبایل قریش سنگگوید: آنابن اسحاق می

نهاد تا نمود سپس آنها را در دیوار کعبه میها را جمع میای، به طور جداگانه سنگقبیله
که ساختمان کعبه به مکان حجراالسود رسید. در این موقع میان آنان درگیری و این

                                           
؛ و مسلم در مبحث 2233فضل مکة وبنیانها، شماره »حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث حج، باب  -(1)

 اند.آن را روایت کرده 2333، شماره «نقض الکعبة وبنائها»حج، باب 
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خواست خودش آن را در جایش قرار دهد و این اختالف پیش آمد، هر قبیله فقط می
جا به طول انجامید که آنان رودرروی هم این درگیری تا آن افتخار نصیب خودش شود.

سخن گفتند و جر و بحث نمودند و برای مبارزه آماده شدند. قبیله بنی عبدالدار کاسه پر 
از خونی را آوردند و با بنی عدی بن کعب بن لؤی بر سر مرگ پیمان بستند و دستشان را 

)کاسه خون( نام نهادند. قریش چهار  «لدملعقة ا»در خون آن کاسه داخل کردند و آن را 

یا پنج شب بر این حال بودند. سپس در مسجد جمع شدند و راجع به این قضیه مشورت 
 و تبادل نظر نمودند.

شود، را به عنوان داور گفتند: ای جماعت قریش! اولین کسی که داخل این مسجد می
که داخل مسجد الحرام شد، و حکم تعیین کنید تا میان شما قضاوت کند. اولین کسی 

را دیدند، گفتند: این امین است، ما به قضاوت او  صبود. وقتی که پیامبر صرسول اهلل
به سوی آنان رفت و آنان قضیه  صراضی هستیم. این فرد محمد است. وقتی که پیامبر 

 صبرگاه پیامپارچه آورده شد، آن«. ای را برایم بیاوریدپارچه»را به او گفتند، فرمود: 
ای از هر قبیله گوشه»حجراالسود را برداشت و آن را در پارچه قرار داد سپس فرمود: 

که آن را به آنان این کار را کردند تا این«. پارچه را بگیرد سپس همگی آن را بلند کنید

 .(1)با دستانش حجراالسود را در جای خویش قرار داد صگاه پیامبرجایش رساندند. آن

 زندترین خانه پَر میهایش بر باالی بزرگخوشبختی با بال

دید که محمد زند. خدیجه طاهره میپَر می كهایش بر باالی خانه خدیجهخوشبختی با بال
خو، خوش اخالق، نیک سیرت است و هر انسان و امین بهترین شوهر است، او انسانی نرم

مد از فطرتش به شوند. اخالق محای شیفته اخالقش میهر موجود زنده و غیر زنده
صورت هماهنگ و متکامل برخاسته بود. صبرش مثل شجاعتش، شجاعتش مثل کرم و 

اش مثل اش، و مهربانیاش مثل مهربانیاش، بردباریسخاوتش، سخاوتش مثل بردباری

                                           
آن را روایت  2/023، « مستدرک»؛ و حاکم در 223خود، به شماره « مسند»ابوداود طیالسی در  -(1)

اند. حاکم گوید: این حدیث بنا بر شرط مسلم صحیح است و مسلم آن را روایت نکرده و شاهد کرده

 صحیحی مبنی بر تطابق با شرط مسلم دارد و ذهبی با او موافق است.
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 اش بود و خصائص و صفات واالیش بسیار بودند.جوانمردی
رگی که پس از مادرش برایش به آن قدر باوفا بود که هرگز، آن زن بز صبلکه پیامبر

وقتی که به خانه زوجیت رفت، أم أیمن را با  صمنزله مادر بود را فراموش نکرد. پیامبر
خود برد و او را اکرام نمود و مورد مهربانی و دلسوزی خود قرار داد. قلب بزرگ 

 های پسر خدیجه هم سرایتآن قدر از رقت و مهربانی لبریز بود که به قلب صپیامبر

، به عنوان پسر زن صکرد. هند پسر خدیجه، نزد مادرش پس از ازدواج با محمد
شان از لحاظ نهایت خوشبخت بود که در دامان راستگوترین مردم، باوفاترینبی صپیامبر

 شان بزرگ شود.ترینخوترین و خوش قلبعهد و پیمان، نرم
ط حکیم بن حزام زید بن حارثه را در بر گرفت؛ آن جوانی که توس صمحبت محمد

با  صاش، خدیجه بخشید. محمدخریداری شد و حکیم او را به عمه« عکاظ»از بازار 
زید خیلی صمیمی و دوست شدند، زید محمد را آن قدر دوست داشت که قبل از او 
کس دیگری را دوست نداشت. خدیجه این حب و دوستی پدر را درک نمود از این رو 

او را آزاد کرد. و تنها به این اکتفا نکرد که  صمبرزید را به همسرش بخشید و پیا
چنان شریف و ای که قبالً از او سلب شده بود را به او بازگرداند، بلکه او را آنآزادگی

 گفت.بزرگ و بلندپایه نمود که او را به خود نسبت داد و به او زید بن محمد می
بعاد وجود و را آن قدر دوست داشت که تمامی ا صهمسرش، محمد كخدیجه

احساساتش را در بر گرفته بود. حب و دوستی همسر نسبت به شوهر بزرگوارش که 
های بزرگ بود. خدیجه به مرور زمان و روز به روز بر یقینش نمونه اخالق واال و فضیلت

اش انتخاب کرده، اصلح مردم امتش شد که مردی را که به عنوان شریک زندگیافزوده می
 روی زمین برای ادای رسالت الهی است. و بلکه اصلح مردم

آماده  صهمه اسباب راحتی و آسایش و همه امکانات را برای رسول اهلل  كخدیجه
داشت و با عواطف و احساسات اش را از وی دریغ نمیکرد. همچنین اموال و داراییمی

داشت، و اموالش سخاوتمند بود. بلکه حتی نسبت به کسی که شوهرش را دوست می
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 .(1)شدداشت و برای او احترام و ارزش خاصی قائل میزی را دریغ نمیچی

 خدیجه، صاحب قلب مهربان

کرد. صدای با خدیجه صحبت می صدر نشستی که مملو از انوار ربانی بود محمد
کرد و آن حکمتی که از بین لبانش بیرون اش تارهای قلب خدیجه را لمس میگرفته

شد و بختی سرشار و بالداری که باالی جسمش بلند میآمد، روح خدیجه را با خوشمی

 گرفت.کرد فرا میدر افق نورانی زندگی می
در آن لحظات، بنده آزاد شده خدیجه آمد و گفت: ای سرور من! حلیمه دختر عبداهلل 

نام حلیمه سعدیه  صخواهد داخل شود. وقتی که رسول اهللبن حارث سعدیه آمده و می
از مهربانی و دلسوزی شد و خاطرات دوست داشتنی و خوب در را شنید، قلبش پُر 

اش را سعد و دوران شیرخوارگیذهنش تداعی شد. خاطراتی دوست داشتنی که بیابان بنی
ای که با یک چشم ای سرشار از احساسات لطیف بود. لحظهجا به یاد آورد. لحظهدر آن

دورانی که در دامان حلیمه بزرگ  اش وتر از آن، دوران کودکیبه هم زدن یا حتی سریع
 شد را زنده کرد.

راجع به محبت و شفقت و  صبرخاست تا حلیمه را به داخل بیاورد. پیامبر كخدیجه
کرامت و بزرگواری و دلسوزی حلیمه زیاد سخن گفت و هنگامی که چشمش به او افتاد، 

مادر! »آورد: یرا شنید که با اشتیاق و مهربانی بانگ برم صخدیجه صدای زیبای محمد
 «.مادر!

نگاه کرد، دید که او ردایش را برای حلیمه گسترانده و دستش  صخدیجه به رسول اهلل
را در نهایت دلسوزی و مهربانی بر سر حلیمه کشید، و خدیجه شادمانی سرشاری را در 

زد، گویی که در احساس کرد. خوشحالی زیادی در چشمانش موج می صچهره پیامبر
 ، آمنه دختر وهب قرار گرفته و او از قبرش زنده شده است.دامان مادرش

حال و اوضاعش را پرسید،  صو حلیمه، پیامبر صدر گرماگرم دیدار بین رسول اهلل

شکایت برد.  صاو از سختی و دشواری زندگی که در بیابان بنی سعد پیش آمد به پیامبر 

                                           
 با اندکی تصرف. 32-32نساء أهل البیت، ص  -(1)
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درد دل کرد.  صر دستی و معیشت سخت و تلخی فقر با پیامبسپس راجع به تنگ
 هم، به او کمک و بخشش زیادی نمود. صپیامبر

دستی و به خاطر تنگ صـ با تأسف ـ راجع به دردی که پیامبر صپس از آن پیامبر
ای که شامل حال حلیمه و قومش اش، حلیمه کشید و گرفتاری و سختیفقر و نداری دایه

پر از عطوفت و مهربانی شده بود، با همسرش خدیجه صحبت کرد. سراسر قلب خدیجه 

شد و از ته دل چهل رأس گوسفند را به حلیمه داد و به همراه آن شتری را برای حمل و 
به  كهای برگشتش را به او داد. خدیجهچنین مخارج و هزینهنقل آب به او بخشید. هم

به او  صاش را جهت راضی کردن شوهرش، محمدطور مداوم همه اموال و دارایی
اش، حلیمه نمود سپس نزد دایهنیز از او نهایت تشکر و قدردانی را می صامبرداد و پیمی
 .(1)چه را که خدیجه به او بخشیده بود در اختیارش قرار دهدرفت تا آنمی

 ذریه مبارک

از هیچ  ك این چنین این خانه مبارک بر مودت و رحمت و محبت پابرجا بود و خدیجه
دریغ  صخوشحالی به قلب پیامبر محبوب کوششی برای داخل کردن خوشبختی و 

به خانه برگشت و همسر مهربانش مژده بزرگی را  صکرد. در روزی از روزها پیامبرنمی
به خاطر آن مژده بزرگ  صبه او داد؛ به او خبر داد که حامله است. قلب پیامبر محبوب

 از خوشحالی جنبید.
کرد و بلکه زیرا احساس میخدیجه در نهایت خوشحالی و شادمانی و خوشبختی بود، 

کرد جایگاه بزرگی خواهد داشت؛ از این رو خدیجه آرزو می صکرد که شوهرشیقین می
ای که فرزندی را به او عطا نماید. لحظه انتظار به سر رسید، لحظه صکه خداوند از محمد

قاسم ـ  به دنیا آورد. نام این فرزند، صدر آن خدیجه اولین فرزند را برای پیامبر محبوب 
این کنیه را به او داد ـ بود. سپس ذریه مبارک پشت سر هم آمد و پس از  صکه پیامبر

قاسم، زینب و ام کلثوم و فاطمه به دنیا آمدند. والدت این چهار فرزند )یعنی قاسم و زینب 

بود. سپس بعد از نبوت، عبداهلل ـ  صو ام کلثوم و فاطمه( قبل از نبوت حضرت محمد

                                           
 .30-32ص  نساء أهل البیت، -(1)
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 به طیب و طاهر بود ـ از خدیجه متولد شد. کسی که مشهور
گوید: خدیجه برای رسول از خدیجه طاهره را آورده و می صابن عباس فرزندان رسول اهلل

های قاسم، عبداهلل، فاطمه، ام کلثوم، زینب و رقیه به دنیا دو پسر و چهار دختر به نام صاهلل
همگی در کودکی فوت کردند. و  صپیامبربود. پسران  ك . اما ابراهیم از ماریه قبطیه(1)آورد

دخترانش همگی دین اسالم را درک کرده و اسالم آوردند و هجرت نمودند. رقیه و ام کلثوم با 

عثمان بن عفان ازدواج کردند. زینب همسر ابوالعاص بن ربیع بن عبد شمس بود و فاطمه همسر 
 .(2)ـ بود نطالب ـ بن ابیعلی

وفات یافتند و فاطمه  صفاطمه در زمان حیات پیامبر به جز صهمه دختران پیامبر
 از دنیا رفت. صنیز شش ماه پس از وفات پیامبر 

شان زندگی آرام و زیبا در کرد. همهبا سینه باز به خانواده مبارکش نگاه می صپیامبر
 نهایت صفا و صمیمیت و خوشبختی داشتند.

بختی را داخل قلب دانست که چگونه خوشای بود. میهمسر نمونه كخدیجه
ادامه  صاش با پیامبر محبوبو فرزندانش گرداند و هر اندازه زندگی صشوهرش

شد و بیشتر او را خوشحال و شادمان اش نسبت به او زیاد مییافت، محبت و دوستیمی

ـ تعلق بسته  عابد و زاهدی بود که قلب و اعضایش با خداوند ـ  صکرد. پیامبرمی
مبارک، فاطمه بیرون آمد؛ کسی که بعداً سرور زنان بهشتی و مادر  بود. و از این خانه

( شد. چه حسن و حسین )سروران جوانان بهشتی( و همسر یکی از عشره مبشره )علی
خانه مبارکی که بر تمام هستی برکت و خیر را منتشر کرد و همه هستی را با ایمان 

 عطرآگین کرد.

 بخشش و ایثار

چه را که شوهرش، داشت هر آنکرم بود و دوست می در نهایت بخشش و كخدیجه
اش را تمام دارایی صداشت. و به خاطر خوشبخت کردن شوهرشدوست می صمحمد

                                           
 .0/22دالئل النبوة، اثر بیهقی،  -(1)

 .2/02تهذیب األسماء و الصفات،  -(2)
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طالب را به عهده بن ابیاش، علیسرپرستی عموزاده صفدا کرد. زمانی که پیامبر محبوب
. خدیجه آن گرفت، در خانه خدیجه پاک و مهربان، قلبی مهربان و مادری دلسوز یافت

 کرد مادرش را بازیافته است.کرد که او احساس میرفتار می سچنان با علی 
اش، برده آزاد شده صکرد که پیامبر محبوباحساس  كچنین زمانی که خدیجههم

بخشید؛ در نتیجه به خاطر همین  صدارد، او را به پیامبرزید بن حارثه را دوست می

 باال رفت. صدرون پیامبر کردار، منزلت و جایگاه خدیجه در

 گزینممن هرگز کسی را به جز تو برنمی

ای دید که دنیا با تمام را به گونه صخدیجه محبت و دوستی زید نسبت به پیامبر محبوب
 کند.چه که در آن است با این محبت و دوستی برابری نمیآن

ران بر آن سوازید در ایام کودکی همراه مادرش برای دیدار قومش خارج شد. اسب
او را فروختند. حکیم بن « عکاظ»قوم یورش بردند و زید را با خود بردند و در بازار 

اش، خدیجه با قیمت چهارصد درهم خرید. پدر زید پیوسته در حزام او را برای عمه
که قلبش از اندوه و حزن برای زید شکافته گشت تا اینسراسر کره زمین به دنبال او می

زن و اندوه برای زید شعر اندوهناکی سرود که جگرها برای آن شکافته شد. و از روی ح
 گوید: جا که میشود؛ آنمی

برای زید گریستم و ندانستم چه بر سرش آمده، آیا زنده است تا امیدوار باشم یا »
 «.که مرده استاین

تو را پرسم: آیا پس از من زاغ تو را ربوده، یا کوه دانم و من میبه خدا قسم، نمی»
 «.ربوده است

آورد و یاد او هنگام غروب خورشید از خورشید هنگام طلوعش او را به یاد من می»
 «.شودمن دور می

شتران را برای گشتن بر روی زمین خواهم برانگیخت و از گشتن در سراسر زمین »

 «.شوم هرچند شتران خسته شوندخسته نمی
که مرگ به سراغم بیاید؛ چون هر گر اینام مکنم تا زمانی که زندهاین کار را می»



   

 صبانوان نمونه عصر پیامبر    42
  

 «.میرد هرچند آرزوهای زیادی داشته باشدانسانی می
الحرام کردند و چند نفر از اقوام و خویشان زید آهنگ بیت (1)در یکی از ایام حج

بینند. زید را آوردند ناگهان روبرویشان زید را میموقعی که طواف کعبه را به جا می
پرسی کردند. و زمانی که آنان را شناخت و از همدیگر احوالشناختند و زید هم 

 شان را انجام دادند و به شهرشان برگشتند، جریان را برای حارثه بازگو کردند.مناسک

اش را آماده کرد و مقداری از مال را با خود برد و برادرش، تر سواریحارثه هرچه سریع
 .(2)رف مکه حرکت کردندکعب او را همراهی کرد و هر دو به سرعت به ط

در مسجد است. آن دو بر  صرا گرفتند، به آنان گفتند که پیامبر صسراغ پیامبر
وارد شدند و گفتند: ای پسر هاشم! ای پسر سرور قومش! شما اهالی و  صپیامبر

دهید. ما کنید و اسیر را خوراک میهمسایگان حرم خدا هستید، درمانده را دستگیری می
ن که نزد توست اینجا آمدیم، پس با آزاد کردن او بر ما منت نه و به ما به دنبال پسرما

فرمود: او کیست؟  صدهیم. پیامبر اش به تو مینیکی کن، ما پول زیادی را برای آزادی
فرمود: کار دیگری نکنیم؟ گفتند: چه کاری؟  صگاه رسول اهللگفتند: زید بن حارثه. آن

نید: اگر شما را اختیار کرد، بدون هیچ پولی برای شما، فرمود: او را صدا کنید و مخیرش ک

و اگر مرا اختیار کرد، به خدا قسم، من کسی را علیه کسی که مرا اختیار کرده، اختیار 
 کنم. آن دو گفتند: منصفانه با ما رفتار کردی و در حق ما نیکی کردی.نمی

شناسی؟ گفت: بله، این پدرم زید را صدا زد و فرمود: آیا اینان را می صگاه پیامبرآن
ای و محبتم را فرمود: من هم کسی هستم که مرا شناخته صاست و این هم عمویم. پیامبر

ای، پس اینک من یا آن دو را اختیار کن. زید گفت: من کسی را به جز نسبت به تو دیده
ر تو ای کنم. تو برای من به منزله پدر و عمو هستی. آن دو گفتند: وای بتو اختیار نمی

گزینی؟ زید گفت: بله، ات برمیزید! آیا بردگی را بر آزادگی و بر پدر و عمو و خانواده
ام که حاضر نیستم هرگز کسی را به جز او برگزینم. وقتی من چیزی را از این مرد دیده

این را دید، زید را کنار حجر االسود برد و فرمود: ای کسانی که حضور  صکه رسول اهلل

                                           
 این امر در زمان جاهلیت بود. -(1)

 .022-023صور من حیاة الصحابة، اثر دکتر عبدالرحمن پاشا، ص  -(2)
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برم. برد و من هم از او ارث میواه باشید که زید پسر من است و از من ارث میدارید، گ
 وقتی که پدر زید و عمویش این را دیدند، دلشان آرام شد و روانه دیار خود شدند.

گاه که خداوند دین اسالم را آورد. آنشد تا اینزید به نام زید بن محمد صدا زده می
به ازدواج او درآورد. وقتی که زید زینب را طالق زینب دختر جحش را  صرسول اهلل
طعنه زدند  صباره سخن گفتند و به پیامبربا او ازدواج کرد. منافقان در این صداد، پیامبر

ې  ى ى  ائ  ائ  ژ گاه این آیه نازل شد: و گفتند: محمد با زن پسرش ازدواج کرد. آن

 (.02زاب: )األح ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۆئەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
کننده و ولى رسول خدا و ختم ؛پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست صمحمد »

 «.و خداوند به همه چیز آگاه است ؛آخرین پیامبران است

 (.2)األحزاب:  ژڳ  ڳ   ژ فرماید: و می
 «. آنها را به نام پدرانشان بخوانید»

 شد.از آن به بعد، زید بن حارثه صدا زده می

 ولین و آخرینسرور ا

های میان طبقات مردم بود و اش جامع بهترین امتیازات و ویژگیدر جوانی صپیامبر
سبک واالیی از فکر درست و رأی محکم و درست داشت و بهره وافری از هوشیاری و 

از آوازه  صاندیشه اصیل و درست و وسیله و هدف راست و درست داشت. پیامبر
گرفت. و با عقل شه مستمر و غالب کردن حق کمک مینیکش برای تأمل طوالنی و اندی

خالص و فطرت پاکش، اوراق زندگی و امورات مردم و اوضاع جوامع مختلف را مورد 
داد. از تمامی خرافات و کارهای ناپسند میان مردم به دور بود و مطالعه و بررسی قرار می

وط به خود و مردم با آنان کرد. سپس با بصیرت و آگاهی در امور مرباز آنها اجتناب می
دید، کرد و اگر نیکی در آن نمیدید در آن مشارکت میکرد؛ هر امر نیکی را میزندگی می

ها قربانی نوشید، گوشت حیواناتی که برای بتکرد. وی شراب نمیگیری میگوشه
کرد، ها حضور پیدا نمیخورد، در روزهای عید و مناسبات مختلف برای بتشد، نمیمی

اش از این معبودهای باطل متنفر و بیزار بود تا جایی که بلکه وی در همان اوایل جوانی
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ها نبود و حتی بر شنیدن سوگند به الت و تر و ناپسندتر از اینچیزی در نظرش مبغوض
 .(1)بودکرد و حاضر به شنیدن آن نمیعزی صبر نمی

امی که کعبه بازسازی شد، گوید: هنگبخاری از جابر بن عبداهلل روایت کرده و می
ها را بیاورند و در دیوار کعبه قرار دهند. عباس به و عباس رفتند تا سنگ صپیامبر
ها محفوظ شوی. در این هنگام ات را بر گردنت نِه تا از سنگگفت: جامه صپیامبر

بر زمین افتاد و چشمانش به آسمان خیره شد سپس به هوش آمد و گفت:  صپیامبر
اش را محکم بست، در روایت دیگری آمده است: پس از آن پس جامه« امامهام، ججامه»

 .(2)دیگر عورتش دیده نشد
در میان قومش با بهترین فضایل و مکارم اخالق متمایز بود، او بهترین  صرسول اهلل 

قومش در جوانمردی، حلم، راستگویی، پاکدامنی، نیکوکاری، وفای به عهد و امانتداری 
لقب  «أمین»که قریش وقتی این مکارم و محاسن را در او دیدند، او را  بود، تا جایی

دادند. ایشان همانگونه بود که أم المومنین خدیجه فرمود: تو صله رحم و پیوند 
کنی و برای آوری و راستگو هستی و یتیمان را حمایت میخویشاوندی را به جای می

کنی و یاران و طرفداران حق نوازی میکنی و مهمانبینوایان و مستمندان طلب معاش می

 .(3)کنیرا کمک و یاری می

 جا بودشروع از این

کرد تا ماه رمضان را در غار حرا، سپری کند. غار حراء هر سال مکه را ترک می صمحمد
های مشرف بر مکه واقع شده، که در باالی کوهی از کوه« صاخبه»چند مایل از روستای 
روستایی بود که بخاطر دوری از مکه، سخنان باطل و بیهوده « اخبهص»فاصله دارد. روستای 

شد و سکوت فراگیر بر آن روستا و اطرافش مردم و شرک و خرافات در آنجا منقطع می

                                           
 .2/203سخنش با بحیرای راهب بر آن داللت دارد؛ نگا: ابن هشام،  -(1)

؛ و مسلم در مبحث حیض، باب 3302، شماره «بنیان الکعبه»بخاری در مبحث مناقب، باب  متفق علیه. -(2)

 اند.آن را روایت کرده 23202؛ و احمد به شماره 302اإلعتناء بحفظ العورة، شماره »

؛ و مسلم در مبحث اإلیمان، باب 0، شماره «بدء الوحي»متفق علیه. بخاری در مبحث بدء الوحي، باب  -(3)

 اند.آن را روایت کرده 222، شماره صالوحي إلى رسول هللا بدء »
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بُرید و با داشت و سپس از جهانیان میروز را برمیتوشه چندین شبانه صحاکم بود. محمد
کرد. در این غار ردگار جهانیان حرکت میقلبش با حالت شور و شوق فراوان به سوی پرو

ها و تجاوز و ها و دشمنیترسناک و پوشیده، انسان بزرگی قرار داشت که از باالی آن فتنه
کرد و سپس از روی حسرت و شگفتی به خود زد، نظاره میظلم را که در دنیا موج می

 دانست.نمی یافت و راه عالج و درمان آن راپیچید؛ زیرا گریزی از آن نمیمی

یافتگان در این غار دور، چشم تیز و حسابگری بود که خواستار میراث هدایت
دید که فلزات گرانبها جز نخستین از پیغمبران خدا بود، و آن را مثل یک معدن تاریک می

آید و گاهی خاک با ریزه طال و نقره آمیخته با تالش و رنج فراوان از آن بیرون نمی
 تواند آن را از خاک جدا کند.میشود و انسان نمی

داد و روحش را پاک کرد و قلبش را صیقل میعبادت می صدر غار حراء محمد
گرفت تا به حق نزدیک شود و از باطل دور شود کرد و تمام تالش خود را به کار میمی

اش های غیب بر صورت نورانیکه به مرتبه واالیی از صفا و پاکی برسد که اشعهتا این
که همانند دید مگر اینای شد که هیچ خوابی را نمیبه گونه صنعکاس یابد. محمدا

 آمد.روشنایی صبح پیام آن خواب برایش پیش می

 با مالء أعال ارتباط داشت. صدر این غار، محمد
را دیده بود که از مصر با ترس و  صقبل از آن، سینه صحرا برادری از برادران محمد

که امنیت و آرامش و  کرد تا اینآب و علف عبور های بیبیابانوحشت فرار کرد و از 
هدایت را برای خود و قومش به دست بیاورد، در این هنگام از کنار دره، آتش محسوسی 
برایش درخشید، وقتی که قصد آن آتش کرد، ناگهان ندای مقدسی را شنید که احساسش 

(. 20)طه:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ  ژ کرد: را تحریک می
 «.جز من نیست! مرا بپرست، و نماز را براى یاد من بپاداربحق معبودى  ؛هستم« اهلل»من »

که باری دیگر در اطراف غار ها عبور کرده تا اینای از این آتش در طی قرنهمانا شعله
روح خود را از کند و جسم و روشن شود، غاری که در آن مردی قرار گرفته که عبادت می

کند. اما این شعله، آتشی نبود که بیننده را به سوی های جاهلیت پاک میها و بدیپلیدی
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گردید و به وسیله الهام و خود جلب کند بلکه نوری بود که از وحی مبارک مشعوف می
با تعجب و بهت  صدرخشید. آنگاه محمد هدایت و ثابت قدمی و عنایت بر قلب پاک می

جواب  صمحمد...« بخوان »گفت: )اقرأ ...( داد که به او میای فرشته گوش میزده به صد
شود این درخواست و جواب تکرار می«. من درس خوانده نیستم«: »ما أنا بقاریء»دهد: می

 .(1)که بعد از آن اولین آیات سوره علق از قرآن کریم نازل شدتا این

 ترین لحظه بر این هستی گذشتهمانا با عظمت

راجع به آن لحظه جاودانی که وحی برای  :نویسنده کتاب فی ظالل القرآن، سید قطب 
 گوید:فرود آمد، می صبار بر رسول اهللاولین 

ایم، های سیرت و تفسیر آن را خواندهجا در برابر این رویدادی که بارها در کتاباین
قف نمودیم و سپس از آن ایم یا کمی در آن توایم و ترکش کردهسپس آن را تکرار کرده

 ایم، مکث کردم.گذشته
به راستی رویدادی بسیار عظیم است. و امروز هر اندازه بکوشیم که عظمتش را درک 

 توانیم چون جوانب زیادی دارد که از تصور و شناخت ما خارج است.کنیم، باز نمی

عظیم است. و به راستی آن رویداد، با حقیقت و داللت و آثارش در زندگی همه بشریت، 
ترین ترین و باعظمتای که این رویداد در آن اتفاق افتاد، ـ بدون مبالغه ـ بزرگاین لحظه

 اش بر این کره زمین گذشته است.شود که در طول تاریخ طوالنیای محسوب میلحظه
 حقیقت این رویدادی که در آن لحظه اتفاق افتاد، چیست؟

ر و قهار و متکبر و مالک همه هستی، حقیقت این است که خداوند بزرگ و جبا
ای که نامش انسان است و در قسمتی از هستی مانده و احسان نموده و به این خلیفه

با برگزیدن یک نفر از آنان احسان و لطف  خسته است، نظر لطف افکنده، و به این خلیفه
ت و سخنانش که یک نفر نور خدایی را ببیند و حکمتش را درک کند و کلمانموده تا این

 بر او فرود آید.

نهایت بزرگ است. جوانب عظمتش وقتی که انسان به اندازه این حقیقت، حقیقتی بی

                                           
 .22-23فقه السیرة، اثر غزالی، ص  -(1)
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کند. و انسان در اش تأمل کند، حقیقت الوهیت مطلق و ازلی و ابدی را کشف میتوانایی
کند. سپس وقوع این سایه آن، حقیقت عبودیت محدود و حادث و فانی را تصور می

چشد. کند و شیرینی این احساس را میربانی به این مخلوق انسانی را احساس میعنایت 
کند. او کلمات خدا را و با خشوع و سپاسگزاری و شادی و التماس آن را دریافت می

های همه هستی به جای انسان در این قسمت از هستی، به آن کند که جنبندهتصور می

 دهند.جواب می
 ؟پیام این رویداد چیست

پیامش ـ به نسبت خداوند متعال ـ این است که او صاحب فضل واسع و رحمت 
زیاد، و بزرگوار و بخشنده و منت نهنده است، بدون سبب و علت بخشش و رحمت 

کند به عالوه بخشش و سرازیر کردن آن، قسمتی از صفات ذاتی و خویش را سرازیر می
 ستوده خداست.

که خداوند متعال کرامت و لطفی را در حق  پیامش ـ به نسبت انسان ـ این است
گونه که باید تواند خداوند را آنانسان کرده که قابل تصور نیست و انسان نمی

تواند به خاطر آن خداوند را سپاسگزاری کند و همین نعمت کرامت به تنهایی، انسان نمی

کرامت و سپاسگزاری کند هرچند تمام عمرش را در رکوع و سجود سپری نماید. این 
لطف این است که خداوند یادی از انسان کرده و او را در نظر گرفته و از جنس خودِ 

ای را برگزیده و کلمات و سخنان خود را به او وحی کرد. و زمین ها، فرستادهانسان
های هستی در مسکن این وحی و محل نزول این کلمات و سخنانی است که تمام جنبنده

روتنی بدان جواب دادند. اما آثار این رویداد عظیم در حیات نهایت خشوع و خضوع و ف
همه بشریت از همان لحظه اول شروع شد. در تغییر دادن مسیر تاریخ و در تغییر دادن 
مسیر ضمیر انسانی شروع شد. از آن موقعی که جهتی را تعیین نمود که انسان بدان چشم 

دارد. از این یش را از آن دریافت میها و موازین و معیارهادوزد و تصورات و ارزشمی
شان این حقیقت استقرار یافته، در پناه و حمایت لحظه مردمان روی زمین که در درون

ای زندگی کردند که در تمامی کارهایشان مستقیم و آشکار خداوند زندگی کردند. به گونه
احساس و  دوختند. و زیر نظر خداوندکوچک یا بزرگ، مستقیماً به خداوند چشم می
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 .(1)کردندحرکت می

 ایستادگی در برابر تندباد

گوید: اولین چیزی که از وحی برای روایت شده است که می كالمؤمنین عایشهاز ام
دید مثل شروع شد، خواب راست و درست بود. وی هر خوابی را که می صرسول اهلل

شد. از این رو شد. سپس خلوت برایش دوست داشتنی روشنایی صبح برایش نمایان می

کرد و برای این مدت توشه هایی چند عبادت میجا شبکرد و آندر غار حراء خلوت می
در غار که ناگهان گشت تا اینبرد، سپس نزد خدیجه برمیو مواد خوراکی برای خود می

من درس »فرمود:  صمحمد«. بخوان»حراء حق وی را غافلگیر کرد؛ جبرئیل آمد و گفت: 
گوید: پس جبرئیل مرا گرفت و مرا بشدت در آغوش گرفت تا محمد می«. خوانده نیستم

من »، من هم گفتم: «بخوان»ه مرا رها کرد و گفت: که نزدیک بود خفه شوم آن گااین
که نزدیک بود خفه شوم پس دوباره مرا در آغوش گرفت تا این«. درس خوانده نیستم

پس برای «. من درس خوانده نیستم»فتم: ، من هم گ«بخوان»گاه مرا رها کرد و گفت: آن
که نزدیک بود خفه شوم سپس مرا رها کرد و بار سوم مرا گرفت و مرا پوشاند تا این

 (.0-2)العلق:  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ گفت: 
بخوان به نام پروردگارت که )جهان را( آفرید، همان کس که انسان را از خون »
 «.اى خلق کردبسته

با این حالت و وضعیت به خانه برگشت در حالی که تمامی  صگاه رسول اهللآن
، يزملون»که بر خدیجه بنت خویلد داخل شد و فرمود: لرزید. تا ایناعضای بدنش می

که ترسش از بین رفت، وی را پوشانیدند تا این«. مرا بپوشانید، مرا بپوشانید» :«يزملون
و ماجرا را « ای خدیجه، مرا چه شده؟» :«؟يل ما ،ةخدیج يأ»سپس به خدیجه گفت: 

خدیجه «. بر خودم ترسیدم» «:ينفس ىلقد خشيت عل»برایش بازگو کرد و سپس فرمود: 

کند؛ زیرا تو به او گفت: نه هرگز! مژده بده، به خدا قسم، خداوند هرگز تو را خوار نمی
ستی و یتیمان را حمایت آوری و راستگو هصله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای می

                                           
 .3232-2/3232في ظالل القرآن، سید قطب ،  -(1)
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کنی و یاران و نوازی میکنی و مهمانکنی و برای بینوایان و مستمندان طلب معاش میمی
 .(1)«کنیطرفداران حق را کمک و یاری می

را با خود نزد ورقه بن نوفل )که عموزاده خدیجه بود( برد. ورقه  صخدیجه، محمد
الت محمد( مسیحی شده بود، و کتاب مردی بود که در زمان جاهلیت )یعنی قبل از رس

ای بود و نوشت. وی پیرمرد سالخوردهنوشت و انجیل را به زبان عبرانی میعبرانی می

ات )محمد( گوش نابینا شده بود. خدیجه به او گفت: ای پسرعمو! به سخنان برادرزاده
چه را که نآ صگاه رسول اهللبینی؟ آنگفت: ای برادرزاده! چی می صبده. ورقه به محمد

دیده بود برایش بازگو نمود. ورقه به او گفت: این همان شریعتی است که خداوند بر 
بودم آن موقعی که بودم. ای کاش زنده میموسی نازل کرد. ای کاش آن موقع جوان می

آیا آنان مرا بیرون » :«هم ي  أو ُمخرج»فرمود:  صکنند. رسول اهللقومت تو را بیرون می
ورقه گفت: بله، هیچ مردی چنین دعوت و رسالتی را بر دوش نگرفته، « خواهند کرد؟

مگر اینکه مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. اگر هنگام ابالغ رسالتت زنده باشم تو را 
را درک  صکمک و یاری خواهم کرد. اما ورقه وفات یافت و ایام وحی بر پیامبر 

 .(2)نکرد

                                           
این است که  كگویند: معنای سخن خدیجه گوید: علماء ـ خداوند از آنان راضی باد! ـ می :امام نووی  -(1)

های نیک را در تو آید؛ چون خداوند اخالق واال و کریمانه و خصلتش نمیامر ناخوشایندی برایت پی

 هایی از آن را ذکر نمود.قرار داده، و خدیجه نمونه

های خوب، سبب سالمتی از که اخالق واال و کریمانه و خصلتو در این گفته داللتی است بر این

توان به این رسید که تأمل و نظر می چنین در این گفته، از رویچیزهای بد و ناخوشایند است. هم

چنین در آن، دلجوئی کردن کسی شود. همانسان در بعضی حاالت به خاطر مصلحت مدح و ستایش می

ترین باشد. و در آن، بزرگکه ترسی برایش پیش آمده مژده دادنش و ذکر اسباب سالمتی برای او می

فس و ثبات قلب و درک و فهم زیادش وجود و رأی درست و قوت ن كدلیل و برهان بر کمال خدیجه 

به این معناست مردی بود که در زمان جاهلیت  «وکان امرأ تنصر في الجاهلية»دارد. گفته خدیجه : 

است. این مدت بدین خاطر به جاهلیت موسوم بود  صقبل از رسالت محمد« جاهلیت»نصرانی شد. و 

 (.0/022ار بود. )مسلم بشرح النووی، زد و کامالً آشککه جهالت و نادانی در آن موج می

 متفق علیه. تخریج آن قبالً گذشت. -(2)
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گذشته بود، و وحی در صبح روز جدید شروع شده  گویا آن چهل سال به مانند یک روز
 رسید.بود. بوی حق و حقیقت به مشام عقلهای کنجکاو و جستجوگر می

کم شروع به بختی و پریشانی و گرفتاری، کمو سینه تنگ و سنگین به خاطر نگون
 احساس کردن خنکی یقین و فراخی امید و پروازی درازمدت نمود. آن، نبوت بود.

ها و پیشامدهایی که در د این فضل و لطف آمده چقدر زیباست! و مصیبتآگاه باشی

 آید، چقدر بزرگ است!پیش می صزمان نبوت، برای محمد
گیری خدیجه در برابر رسول خدا، از به همین خاطر فورا به خود بازگشت. و موضع

 هایی است که یک زن در طول تاریخ بشریت درگیریترین موضعبهترین و باعظمت
مقابل همسرش اتخاذ کرده است؛ چرا که خدیجه به هنگام نگرانی محمد او را آرامش 

ها و داد، به هنگام سختی و مشقت او را آسایش و راحتی داد، و تمامی فضائل و برتری
های خوبی مانند او های نیک محمد را به او گوشزد نمود و تأکید کرد که انسانخصلت

های شوند و همانا خداوند وقتی که اخالق و خصلتهرگز خوار و شکست خورده نمی
دهد، حتماً او را مورد حمایت و نیک و مناقب و فضائل واال را در سرشت کسی قرار می

دهد. و به خاطر این رأی درست و قلب سالم و پشتیبانی و لطف و احسان خود قرار می

ئیل به او سالم و درود پاک، خدیجه مستحق این شد که پروردگار عالمیان به وسیله جبر
 .(1)بفرستد

با وی خواهند جنگید  صشنیده بود که قوم پیامبر كالمؤمنین خدیجهبا وجودی که ام
شناخت، با این و وی را بیرون خواهند کرد و خدیجه هم صالبت و قدرت قریش را می

د وجود خدیجه تصمیم گرفت که در برابر تندباد شدیدی که در پیش بود ایستادگی نمای
و به خاطر راه خدا پذیرفت که انواع اذیت و آزار و مشقت را تحمل نماید و این کار 

ترین دشوار را قبول کند که آن هم ایستادگی در برابر قریش بود. این کار از بزرگ
اقتدا کنند که او انواع  كالمؤمنین خدیجهها برای زنان مؤمن راستین است که به امسرمشق

را یاری نماید و  صو آزار را تحمل کرد تا شوهرش، رسول اهلل مشقت و سختی و اذیت

                                           
 .220فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)
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پشت سرش بایستد تا او به توفیق خداوند بتواند دعوت اسالم را میان قوم خود و سپس 
 .(1)در سراسر جهان انتشار دهد و حکومت اسالمی را برپا کند

 درنگی کوتاه

ی توقف کنیم. کلمات نورانی اهای آن کلمات زیبا و نیک چند لحظهتوانیم زیر سایهمی
گیری او را مشخص کرد. که خدیجه ابراز کرد. کلماتی ناشی از ثبات و یقینی که موضع

ترین و راستگوترین مردمان! اگر بر گویی خدیجه خواست بگوید: ای ابوالقاسم! ای کامل
آن، ترسی که مبادا نتوانی رسالت جاودانی که خداوند به وسیله نفس پاک و واالیت می

هرگز به تو  تو را گرامی و مکرم نموده تحمل کنی، نگران مباش، هیچ ضعف و سستی
 نخواهد رسید.

ای ابوالقاسم! راجع به انجام وظایف تبلیغ امر الهی و رساندن رسالت خدایی هرگز 
ناتوان نخواهی ماند، چون خداوند متعال است که تو را برای آن برگزیده و تو را 

داند که رسالت و پیام خود را چگونه به مردم ر داده است، و او میمخصوص آن کار قرا
 برساند.

به راستی تو ای ابوالقاسم! خداوند تو را بهترین انسان روی کره زمین خلق نموده و 
ها و اخالق را در سرشت تو قرار داده، پس هرگز تو بهترین و واالترین فضائل و خصلت

لم تو به سبب دچار شدن به چیزی که تو را نگران کند و قلب بزرگ و سارا خوار نمی
های کامل کند و بر خود بترسی، هرگز اندوهگین نخواهد شد؛ زیرا تو دارای خصلت

خدادادی، و اخالق نیک و پسندیده، و فضائل واال و پسندیده، و بهترین خو و 
فرازی را های واال، و برترین مکارم اخالقی هستی که رستگاری و سربلندی و سراخصلت

سازند، و به کنند و پیروزی و نجات و صالح را برایت محقق میبرایت تضمین می
کنی، و نامت جاودانه خواهد ماند. پس تو ات خواهی رسید، و رسالتت را ادا میخواسته

های واالیی هستی که تو را برای همیشه های ستوده و صفات و ویژگیدارای خصلت

 گرداند.جاودان می

                                           
 .22إنها الجنة یا أختاه، اثر نگارنده، ص  -(1)
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گفت: تو صله رحم و پیوند می صکه به محمد كایه سخن نخست خدیجهو در س
تو ای خواست بگوید: کنیم؛ گویی خدیجه میآوری توقف میخویشاوندی را به جای می

آوری و با افراد دور و نزدیک ابوالقاسم! صله رحم و پیوند خویشاوندی را به جای می
ها کنی؛ و کینهسوی خود جلب می خوش رفتار و خوش برخورد هستی و بیگانگان را به

کاری. و این فضیلت و لطفی است که محبت و شویی، و الفت و دوستی را میرا می

ها را پر از صفا و صمیمیت گرداند و قلبدوستی را میان خویشاوندان محکم و استوار می
گرداند. و این صله رحم اصلی از اصول اخالقی است که جزو خو و و دوستی می

 های توست.خصلت
گفت: تو راستگو هستی، می صتوانیم زیر سایه سخنان دومش که به محمدو می

ای، تو راستگو و امین خواست بگوید: تو راستگو و تصدیق شدهتوقف کنیم؛ خدیجه می
هستی. پس راستگویی برای تو یک خصلت است و جزء الینفک شخصیت توست؛ اگر 

گویند: ای ابوالقاسم ! راست گفتی و دنیا میچیزی بگویی، موجودات دور و بر تو و 
صدا زدند و این « امین»شان ـ تو را رغم لجاجت و بدیشوی. و قوم تو ـ علیتصدیق می

لقب را علنی کردند و این خصلت شریف، یعنی خصلت راستگویی را برای تو قائل 

 ایم.بودند و گواهی دادند و گفتند: دروغی را از تو ندیده
کنیم؛ کنی، توقف میگفت: یتیم را حمایت میه سخنان سوم خدیجه که میو زیر سای

ها کنی، ضعیفی را که شبمنظور خدیجه از این سخن این بود که: تو یتیم را حمایت می
کنی. نفس بخشنده و قلب مهربانت و روزها او را از پای درآورد، حمایت و پشتبیانی می

کنی گی پشتش را شکانده، پس تو به وی نیکی میراضی نیستند ضعیفی را ببینند که زند
دهد و امیدها را در درونش زنده ای که از خالل آن، به روحش جان تازه میبه گونه

 کند.می
گفت: برای بینوایان و مستمندان طلب و معنای سخنان دلنشین چهارم خدیجه که می

 کنی، این است: معاش می
چیزان کمک و فایده ثار خود به بینوایان و بیهمانا تو ای ابوقاسم! با بخشش و ای

رسانی. به راستی خداوند سخاوت و بخشندگی را در سرشت و نهاد تو قرار داده می
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ترین مردمان هستی. بلکه تو از باد رحمت هم بیشتر خیر و فایده است. تو بخشنده
 رسانی.می

گوید: می «المحمدیة المواهب اللدنیة بالمنح»در کتاب گرانقدرش،  : امام قسطالنی
تماما به خاطر خدا و به خاطر کسب رضایت خدا بود. او  صبخشش و سخاوت پیامبر

کرد، و گاهی به بخشید، گاهی در راه خدا انفاق میگاهی مال را به فقیر یا نیازمندی می

کرد. شد، خرج میخاطر به دست آوردن دل کسانی که با اسالم آوردنشان، اسالم قوی می
کرد که پادشاهانی مثل کسری و قیصر از آن ناتوان ای بخشش میبه گونه صامبرپس پی

شد و در کرد؛ یک ماه و دو ماه بر او سپری میماندند. و خود همانند فقیران زندگی میمی
شد و چه بسا از شدت گرسنگی سنگ را بر شکمش منزلش آتشی روشن نمی

 .(1)بستمی
کنی، نوازی میگفت: مهمانمی صبه محمد و زیر سایه پنجمین سخن خدیجه که

خواست بگوید: همانا تو ای ابوالقاسم! خداوند هرگز تو را کنیم؛ خدیجه میتوقف می
ترین فضائل انسانی است که نوازی و اکرام مهمان از بزرگکند، چون مهمانخوار نمی

، به ویژه در هاها و رام کردن نفسها و به دست آوردن دلتأثیر بزرگی در جذب قلب

در آن بزرگ شده بود، دارد. این محیط، حریص بر متطلبات  صمحیطی که محمد
 ها بود.ها و بیابانها و درهمعیشت و وسائل زندگی به خاطر وجود صحراها و کوه

گفت: و پیروان و طرفداران حق را یاری منظور خدیجه از عبارت ششمش که می
های تو این است همانا یکی از خصوصیات و ویژگی کنی، این است: تو ای ابوالقاسم!می

کنی. این فطرتی است که خداوند تو را بر آن که پیروان و طرفداران حق را یاری می
سرشته است و خُلق و خصلتی است که در نهاد تو قرار داده است. یاری دادن پیروان و 

ارد و مصادر خیر و ترین موترین اخالق، و جامعطرفداران حق، بهترین فضیلت و نیک
 نیکی است.

گوید: آیا زن گیری زیبای خدیجه میعائشه دختر عبدالرحمن راجع به این موضع

                                           
 .0/320نگا: المواهب اللدنیة،  -(1)
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توانست چنین جو باصفایی برای تأمل و اندیشیدن رسول اهلل دیگری غیر از خدیجه می
دارد  صکند؟ و آیا زن دیگری غیر از او آن قدر بخشش و ایثار در حق پیامبرفراهم  ص
 او را برای ابالغ رسالت آسمانی آماده گرداند؟که 

از غار  صآیا همسر دیگری غیر از خدیجه هست که دعوت و ندای تاریخی پیامبر
نظیر و عطوفتی شدید و ایمانی راسخ بپذیرد حراء را به مانند او از ته دل و با مهربانی بی

که خداوند راه یابد در این که کمترین تردیدی در او راه یابد، یا خللی به یقینشبدون این

 کند؟را خوار نمی صـ هرگز رسول اهلل ـ 
آیا در توان زن شریف و ثروتمند و با رفاه دیگری غیر از خدیجه هست که با رضایت 

ترین و به میل و رغبت خود از هرگونه راحتی و خوشی و آسایش بگذرد تا در سخت
در انواع اذیت و آزار و شکنجه احتمالی باشد و او را  صاوقات رنج و سختی کنار پیامبر

یاری رساند به خاطر راهی که به حقانیتش ایمان داشت؟ بلکه خدیجه تنها کسی بود که 
خداوند بر او منت نهاد که شریک زندگی مردی باشد که به پیامبری وعده داده شده، و 

خاطر و وزیر اولین مسلمان باشد. و خداوند او را پناهگاه و آرامش دهنده و اطمینان
 .(2()1)قرار داد صرسول اهلل 

 نخستین قلبی که با اسالم طپید

کند و آرزویش بدان میل اسالم، منزلت زن را تا دورترین جایی که خیال زن تصورش می
کند، باال برد. و آیاتی از قرآن کریم را در شأن او نازل کرد که روشنایی آن دیده او را می

اش، قلب او را به او را به دست آورد، و بالغت و شیواییروشن کرد و برهانش، نفس 
سوی خود جذب کرد. زن به توصیف خداوند از رحمت و عزتش، بهشت و دوزخش و 
پاداشش برای نیکوکاران و مومنان گوش جان سپرد. پس این آیات عاطفه زن را 

از این رو حق اش را نورانی نمود. برانگیخت و وجدانش را بیدار کرد و بصیرت و بینائی
بود که حب و دوستی این آیات به قلب زن برسد، و در خونش جریان یابد و به جوانب 

                                           
 .032تراجم سیدات بیت النبوة، انتشارات دارالکتاب العربی، ص  -(1)

 «.نساء أهل البیت»هذا العنصر. با تصرف از کتاب  -(2)
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 های پهلویش بپیچد.استخوان
گونه بود؛ زیرا نخستین قلبی که با اسالم طپید و با نور وضعیت زنان عرب هم بدین

دیجه بنت آن درخشان شد، قلب زنی از آنان بود. این زن کسی نبود جز مادر قاسم، خ
 ، سرور زنان جهانیان در زمان خود.كخویلد

خدیجه بنا به اتفاق مسلمانان، اولین کسی بود که از »گوید: می : امام عزالدین بن اثیر

 .(1)«های خداوند اسالم آوردمیان مخلوقات و آفریده
این زن با دیگر زنان برابر نبود، چون حکمت زیاد و دوراندیشی به اصالت خانوادگی 

اش برای اکثر مردان نجیب بودن و قلب هوشیارش اضافه شده بود. چیزی که دستیابی و
دشوار است. پس خدیجه، دین را به عنوان یاری همسرش برنگزید، بلکه آن را از روی 

 .(2)خودآگاهی و احساس عالقه و باور انتخاب نمود

 ای مبارکخانه

از نخستین مسلمانان بودند. بلکه  اولین مسلمان بود. دخترانش نیز كاین چنین خدیجه 
کسانی که در این خانه مبارک بودند، از جمله اولین افرادی بودند که برای داخل شدن به دین 

 .نطالب و زید بن حارثه بن ابیاسالم شتافتند، مانند علی
پس این خانه، بهترین خانه در تمام این هستی بود ... خدیجه )سرور زنان عالمیان( و 

ها، در فاطمه )سرور زنان بهشتی( از این خانه بیرون آمدند. و قبل از همه ایندخترش 
نازل شد و سرور اولین و آخرین در آن  صاین خانه وحی بر پیامبر محبوب، محمد

 زندگی نمود.
طالب )یکی از ده نفری که به بهشت مژده داده شدند(، از آن خانه بیرون بن ابیو علی

ارثه از آن خانه بیرون آمد؛ کسی که خداوند نام صحابی دیگری چنین زید بن حآمد. هم

 ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ فرماید: غیر از او را در قرآن ذکر نکرده و می

 (.32 :)األحزاب

                                           
 .2/23سدالغابة، أ -(1)

 .0/232عودة الحجاب، محمد اسماعیل،  -(2)
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هنگامى که زید نیازش را از آن زن به سرآورد )و از او جدا شد(، ما او را به همسرى »
 «.تو درآوردیم

ترین ، پس از مسجدالحرام برترین و افضلكدیجهمحب طبری آورده که خانه خ
و نزول وحی بر  صها در مکه است. و شاید این امر به سکونت طوالنی پیامبرمکان
 در آن، برگردد. صپیامبر

 كالمؤمنین، خانه خدیجه بنت خویلدامام فاسی آورده که خانه مبارک در مکه، خانه ام
رانش در این خانه به دنیا آمدند. و آورده که است؛ چون فاطمه سرور زنان جهانیان و خواه

خدیجه را به این خانه آورد و خدیجه در این خانه وفات یافت، و پیامبر  صپیامبر گرامی
 صتا زمان هجرت به مدینه منوره در این خانه سکونت کرد. پس از هجرت پیامبر صگرامی

را به معاویه پسر ابوسفیان ـ در طالب آن را در اختیار گرفت، سپس آن به مدینه، عقیل بن ابی
زمان حکومت معاویه ـ فروخت و معاویه هم آن را به عنوان مسجد قرار داد و در آن نماز 

 .(1)شدخوانده می

 صدر کنار پیامبر محبوب 

بود. او مستقیماً از سرچشمه  صسال مالزم و همراه پیامبر محبوب 02حدود  كخدیجه
و راه و روش و راهنمایی و اخالق و علم و شد، از سنت صاف و خالص سیراب می

حدی بود گرفت. پس خدیجه در خوشبختی بیسرمشق می صمهربانی و دلسوزی پیامبر
که قلم از وصف آن ناتوان است، بلکه کلمات در مقابل آن از روی شرم و حیاء 

 گریزند.می
از فرض شدن خواند؛ البته نمازی که آن موقع، یعنی پیش نماز می صاو همراه پیامبر

نمازهای پنجگانه در شب معراج بود. و آن هم دو رکعت در صبح و دو رکعت در شب 
 بود.

گوید: نماز ابتدا روایت شده است که عایشه می كاز عروه بن زبیر و او هم از عایشه

دو رکعت بود، سپس این دو رکعت در سفر به عنوان نماز سفر باقی ماند و در حضر به 

                                           
 .2/033شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  -(1)
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 .(1)شد چهار رکعت تبدیل
که نمازهای پنجگانه فرض شود، از قبل از این كاین هم بدین خاطر بود که خدیجه

راجع به خدیجه  صدنیا رفت؛ از جابر بن عبداهلل روایت شده است که از رسول اهلل
که نمازهای پنجگانه و احکام و تکالیف شرعی فرض سئوال شد که آیا او قبل از آن
نهر من أنهار الجنة في بيت  ىأبصرتها عل»فرمود:  صشوند، وفات یافت؟ رسول اهلل

ای های بهشت در خانهای از رودخانهاو را بر رودخانه»: «من قصب ال لغو فيه وال نصب
 «.از طال و نقره که هیچ سختی و ناراحتی در آن نیست، دیدم

راجع به ابوطالب سئوال شد که آیا به او نفعی رساندی؟ در جواب  صو از پیامبر
او را از قعر جهنم به جای کم عمقی » :(2)«ضحضاح منها ىأخرجته من جهنم إل»مود: فر

 «.از آن خارج کردم
گوید: عباس بن عبدالمطلب دوست من بود، از عفیف کندی روایت شده است که می

فروخت. هنگامی خرید و در ایام حج آن را میکرد و عطر میاو به یمن رفت و آمد می
ر عباس بودم، مردی نزد او آمد و وضوی کاملی گرفت، سپس که من در منی کنا

گاه زنی بیرون آمد و وضو گرفت، سپس برخاست تا نماز برخاست تا نماز بخواند. آن

بخواند. سپس پسر نوجوانی بیرون آمد و وضو گرفت، سپس برخاست تا نماز بخوند. 
مد بن عبداهلل، گفتم: وای بر تو ای عباس! این چه دینی است؟ گفت: این دین مح

کند خداوند او را به عنوان فرستاده مبعوث کرده، و این، ام است که گمان میبرادرزاده
ایمان آورده و از او پیروی  صطالب است که به دین محمدام علی بن ابیبرادرزاده

 ، یعنی خدیجه است که از دین او پیروی کرده است.صکند، و آن دیگری، زن محمد می

                                           
؛ و مسلم در مبحث 2222،شماره «یقصر إذا خرج من موضعه»، باب «الجمعة»بخاری در بخش  -(1)

، آن را روایت 232، به شماره «صالة المسافرین وقصرها»، بخش «صرهاصالة المسافرین وق»

 اند.کرده

و « معجم األوسط»گوید: طبرانی آن را در می 22020، به شماره «المجمع الزوائد»هیثمی در کتاب  -(2)

با اندکی اختصار روایت نموده، و راویانش غیر از مجالد بن سعید، همگی رجال « معجم الکبیر»

 ند. البته مجالدبن سعید در روایت احادیث به ویژه احادیث جابر ثقه دانسته شده است.اصحیح
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 .(1)بودم!گفت: ای کاش من چهارمین نفر میکه به دین اسالم گروید، میآن عفیف پس از

 مکه بر اثر خشم و عصبانیت منفجر شد

 شروع به دعوت قوم و بستگانش به سوی توحید و یکتاپرستی نمود. صپیامبر

ڇ  ڇ  ڇ  ژ گوید: هنگامی که آیه: روایت شده است که می از ابوهریره

 (.020)الشعراء:  ژڍ  
 «.و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن»

قریش را فراخواند و فرمود: ای پسران کعب بن لؤی! خودتان  صنازل شد، رسول اهلل
را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران مره بن کعب! خودتان را از آتش دوزخ نجات 
 دهید. ای پسران عبدشمس! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران عبدمناف!
خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای پسران هاشم! خودتان را از آتش دوزخ نجات 
دهید. ای پسران عبدالمطلب! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید. ای فاطمه! خودت را 

توانم برای شما کاری کنم فقط من از آتش دوزخ نجات بده. زیرا من از جانب خدا نمی
 .(2)«خویشاوندی را به جای خواهم آوردخویشاوند شما هستم و پیوند 

جا مشرکان تصمیم گرفتند که از مبارزه با اسالم و اذیت و آزار کسانی که به دین این
ها و اذیت و آزارها از هیچ کوششی گروند و رویارویی با آنان با انواع شکنجهاسالم می

ی کرد و اعالم کرد دعوت به سوی خدا را علن صدریغ نورزند. و از زمانی که رسول اهلل
اند، باطل است، مکه چه را که از آباء و اجدادشان به ارث بردهکه قومش گمراه است و آن

بر اثر خشم و عصبانیت منفجر شد و ده سال تمام مسلمانان به عنوان نافرمانان و 
شدند و زمین زیر پاهایشان لرزید، و در حرم امن الهی، خون و کنندگان قلمداد میشورش

 ل و ناموسشان مباح گردید و متحمل انواع ظلم و ستم و عذاب و شکنجه شدند.ما

                                           
 .2/032؛ السیرة الحلبیة، 2/222ثر، عیون األ -(1)

؛ 0223، شماره «هل یدخل النساء والولد في األرقاب»، باب «وصایا»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(2)

؛ و ترمذی 020، شماره «الى: )وأنذر عشیرتک األقربین(في قوله تع»، باب «اإلیمان»مسلم در مبحث 

 اند.، آن را روایت کرده3232، شماره «ومن سورة الشعراء»، باب «تفسیر القرآن»در مبحث 
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ور با مبارزه از طریق تمسخر و تحقیر به منظور خوار کردن و های شعلهاین کینه
 .(1)شان، همراه شدشکست دادن مسلمانان و کاستن نیروهای معنوی

 

 صبر و پایداری

شود، از این می صسخر متوجه پیامبر محبوبدید که انواع اذیت و آزار و تممی كخدیجه

کرد و آالم و دردها و فشار مردم را اش را تقویت مینمود و روحیهرو با او همدردی می
نظیر بود و بلکه الگو و سرمشقی کاست. خدیجه با این کارش، نمونه عظیم و شخصی بیمی

هایی که الها و مصیبتباشد تا ببرای هر خواهر مسلمان ـ که شوهرش دعوتگر است ـ می
که در طول  های مصائبیکند، از او بکاهد. از نمونهزده میبیند و انسان بردبار را شگفتمی

 صبرایش پیش آمده بود، اذیت و آزاری بود که مشرکان به پیامبر محبوب كزندگی خدیجه 
 رساندند.می

خواند م نماز میدر مسجدالحرا صروایت شده است که پیامبر از عبداهلل بن مسعود
گاه به یکدیگر گفتند: کدام یک از شما جا نشسته بودند. آنو ابوجهل و یارانش هم در آن
رود، آورد و آن را بر پشت محمد وقتی که به سجده میالشه حیوان فالن طایفه را می

 به سجده صکه پیامبرترین قوم بلند شد و آن را آورد. منتظر ماند تا ایننهد؟ بدبختمی
کردم و کاری از هایش نهاد و من هم نگاه میگاه آن را بر پشت پیامبر میان شانهرفت، آن

توانستم از او دفاع کنم. عبداهلل بن مسعود گفت: آنان شروع آمد، ای کاش میدستم برنمی
که در حال سجده بود و سرش را بلند نکرد تا این صبه خندیدن کردند، و رسول اهلل

 صگاه رسول اهللد و آن الشه را از روی پشت مبارکش کنار نهاد. آنفاطمه نزد او آم
« خدایا، قریش را نابود کن» :«اللهم عليک بقریش»سرش را بلند کرد و سه بار فرمود: 

گوید: آنان آنان را نفرین کرد، بر آنان دشوار آمد. عبداهلل بن مسعود می صوقتی که پیامبر
آنان را یکی یکی  صشود. سپس پیامبر، مستجاب میمعتقد بودند که دعا در آن سرزمین

جهل، وعليک بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة،  ياللهم عليک بأب»نام برد و فرمود: 

                                           
 .202فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)
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خدایا، ابوجهل را نابود »: ...«معيط  يبأمية بن خلف، وعقبة بن أوالوليد بن عتبة، و
، و امیه پسر خلف و عقبه پسر کن، و عتبه پسر ربیعه، و شیبه پسر ربیعه، و ولید پسر عتبه

گوید: نفر هفتمی را هم ذکر کرد اما من او را به یاد ندارم. راوی می«. ابومعیط را نابود کن
نام برد را دیدم  صسوگند به کسی که جانم در دست اوست، تمام کسانی که رسول اهلل

 .(1)که همگی در چاه بدر افکنده شدند

اش را در که: ابوجهل گفت: آیا محمد چهره مسلم از ابوهریره روایت کرده است
گاه ابوجهل گفت: سوگند گوید: گفتند بله. آنساید؟ ابوهریره میحضور شما به زمین می

کنم یا کند، گردنش را لگدکوب میبه الت و عزی، اگر او را ببینم که چنین کاری می
آمد و شروع به  ص گاه رسول اهللغلطانم. ابوهریره گفت: آناش را در خاک میچهره

گوید: یارانش خواندن نماز کرد. ابوجهل قصد داشت بر گردنش لگد بزند. راوی می
گردد و صورتش را با دست پوشانده است. حیرتزده دیدند که او با ترس و وحشت برمی

گودالی از آتش و  صای ابوالحکم؟ گفت: میان من و محمدبه او گفتند: تو را چه شده
فرمود: اگر ابوجهل به من  صبالهایی مانند بالهای مالئکه بود. رسول اهللچیزی ترسناک و 

 .(2)کردندشد، فرشتگان بدنش را تکه تکه مینزدیک می

گوید: از ابن عمرو بن العاص خواستم که از عروه بن زبیر روایت شده است که می
گو کند، او کردند را برایم باز صترین کاری که مشرکان در حق پیامبربدترین و سخت

خواند، عقبه بن ابی معیط آمد و در داخل حجر کعبه نماز می صگفت: هنگامی که پیامبر
انداخت و فشرد تا جایی که نزدیک بود او را خفه کند.  صلباسش را در گردن پیامبر

چ  ژ دور کرد و گفت:  صگاه ابوبکر آمد و شانه عقبه را گرفت و او را از پیامبرآن

خواهید مردى را بکشید بخاطر اینکه آیا مى»(. 03)غافر:  ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ 

                                           
سد علیه إذا ألقي علی ظهر المصلی قذر أو جیفة لم تف»، باب «وضوء»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(1)

من أذی المشرکین  صما لقي النبي »، باب «الجهاد والسیر»؛ و مسلم در مبحث 002، شماره «صالته

 اند.آن را روایت کرده 2220، به شماره «والمنافقین

قوله: إن االنسان لیطغی أن »، باب «صفة القیامة والجنة والنار»حدیثی صحیح است. مسلم در مبحث  -(2)

 آن را روایت کرده است. 0222اره ، به شم«رآه استغنی
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 .(1)«است« اهلل»گوید: پروردگار من مى
 مورد شدیدترین انواع شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتند. صهمچنین اصحاب پیامبر

آمدم در حالی که او  صگوید: نزد پیامبراز خباب بن ارت روایت شده است که او می
ردایش را زیر سرش قرار داده بود ـ و آزار و شکنجه مشرکان برای ما در سایه کعبه 

خوانی؟ او نشست در طاقت فرسا شده بود ـ گفتم: ای رسول اهلل! آیا خداوند را فرا نمی

 لقد کان من قبلکم ليمشط بمشاط الحدید ما»اش قرمز شده بود و فرمود: حالی که چهره

مفرق  ىک عن دینه، ویوضع المنشار علدون عظامه من لحم أو عصب ما یصرفه ذل
رأسه فيشق باثنين ما یصرفه ذلک عن دینه وليتمن هللا هذا األمر حتی یسير الراکب من 

پیش از شما افرادی در راه دین با آهن تفته »: (2)«هللا حضرموت ما یخاف إالا  ىصنعاء إل

ها، آنان را یسوخت، اما این سختشدند و گوشت و پوست و استخوانشان میشکنجه می
نهادند و داشت، و کسانی بودند که اره را بر فَرق سرشان میشان باز نمیاز دین و عقیده

داشت. قطعاً خداوند شان باز نمیکردند، و این کار آنان را از دین و عقیدهشان میدو نیمه
نها، کار دعوت دینش را به سرانجام خواهد رساند، و روزی را خواهید دید که مسافری ت

 «.ترسدکند و از کسی جز خدا نمیسواره از صنعاء تا حضرموت مسافرت می
کند که گوید: منظور این است که حکمت خداوند متعال اقتضا میمی : ابن قیم

های ناپاک متمایز کند، های پاک را از نفسها را بیازماید، و با این آزمایش، نفسنفس
رند، از دیگران جدا کند، و انسانهای مخلص و کسانی که لیاقت یاری و کرامتش را دا

معتقد را از دیگران تشخیص دهد، همانگونه که طال جز با گداختن و آزمایش از 
گردد. چون نفس در اصل، جاهل شود و طالی خالص و گرانبها نمیها پاک نمیناخالصی

که از بین  و ظالم است، و چیزهایی از جهل و نادانی و ظلم و ناپاکی بر آن عارض شده
ها در این دنیا پاک شد، چه بردن آنها نیاز به تهذیب و پاکسازی دارد. اگر نفس از این

شود. پس هرگاه، بنده خدا از مظاهر کفر و نفاق و معصیت و بهتر و گرنه داخل جهنم می

                                           
 3322، به شماره «وأصحابه صما لقي النبي »، باب «المناقب»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(1)

 آن را روایت کرده است.

؛ 3320، شماره «وأصحابه صما لقي النبي »، باب «المناقب»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(2)

 اند.کرده آن را روایت 2/222و احمد، 
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 .(1)ظلم، تهذیب و پاک شد، اجازه داخل شدن به بهشت را دارد
که نشان پس از آنا پابرجا بودن مؤمنان بر عقیدهگوید: همادکتر مصطفی سباعی می

توزان و گمراهان انواع شکنجه و اذیت و آزار را متوجه آنان کردند، بدخواهان و کینه
دلیلی است بر صدق و راستی ایمان و اخالصشان در عقیده و واال بودن نفس و روحشان، 

و امیدی که به رضایت و ای که آرامش درون و اطمینان خاطری که داشتند، به گونه

تر از محرومیت و شکنجه و اذیت و آزار خشنودی پروردگار داشتند را بسیار بزرگ
 .(2)دانستندجسمی می

 ابرهای اندوه، و هجرت به حبشه

به  صشد، پیامبراز آنجایی که اذیت و آزار مشرکان به مسلمین روز به روز بیشتر می
 ایند.یارانش اجازه داد که به حبشه هجرت نم

آغاز اذیت و آزارهای مشرکان در اواسط یا اواخر سال چهارم بعثت بود که در ابتدا 
شد تا این که در اواسط سال پنجمِ ضعیف بود، سپس روز به روز و ماه به ماه زیاد می

ای بیندیشند تا از این عذاب و شکنجه که به فکر افتادند که چارهبعثت شدت یافت تا این

بند. در این لحظات بسیار سخت، سوره کهف در پاسخ به سئواالت دردناک نجات یا
پرسیدند، نازل شد؛ اما این سوره مشتمل بر سه داستان است می صمشرکان که از پیامبر

که در آن اشاراتی بلیغ از خداوند متعال به بندگان مؤمنش هست؛ داستان اصحاب کهف 
هنگام ترس فتنه بر دین، با توکل به ای است به هجرت از مراکز کفر و دشمنی به اشاره

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ خدا: 

 (.22)الکهف:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ
گیرى کردید، پرستند کنارهو )به آنها گفتیم:( هنگامى که از آنان و آنچه جز خدا مى»

و در این امر، آرامشى  ؛گستراندرحمتش را بر شما مى که پروردگارتان ؛به غار پناه برید
 «.سازدب شما فراهم مى

                                           
 .3/23زاد المعاد،  -(1)

 .02السیرة النبویة دروس و عبر، ص  -(2)
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دهد که ظروف و شرایط همیشه بر حسب ظاهر و داستان خضر و موسی نشان می
دهد، بلکه چه بسا قضیه کامالً برعکس ظاهر باشد. در این شود و نتیجه نمیجاری نمی

برعکس خواهد  ای کامالای دقیق است به این که جنگ علیه مسلمانان نتیجهداستان اشاره
داد، و این سرکشان و مشرکان ـ اگر ایمان نیاورند ـ در برابر آن مسلمانان ضعیف و 

 ناتوان شکست خواهند خورد.

دهد که زمین از آنِ خداست و خداوند هر یک از بندگانش و داستان ذوالقرنین نشان می
نه کفر؛ و خداوند گرداند؛ و رستگاری فقط در راه ایمان است را که بخواهد وارث آن می

کند تا برای نجات ضُعَفا پیوسته از میان بندگانش ـ در هر زمانی ـ کسانی را مبعوث می
 ترند که زمین را به ارث برند.اقدام کنند؛ و تنها بندگان صالح خدا شایسته

دارد که سرزمین کند و اعالم میسپس سوره زمر نازل شد که به هجرت اشاره می

ىث   يث   حج    مثىت  يت  جث   متمب   ىب  يب  جت  حت    ختژ  خداوند تنگ نیست:

 (.22)الزمر:  ژمج  جح  مح  جخ   
اند پاداش نیکى است! و زمین خدا وسیع براى کسانى که در این دنیا نیکى کرده»

است، )اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید( که صابران اجر و پاداش خود را 
 «.دارندحساب دریافت مىبى

دانست که نجاشی پادشاه حبشه، پادشاهی عادل است و نزد وی می صهلل رسول ا
شود؛ از این رو به مسلمانان دستور داد که به خاطر احدی مورد ظلم و ستم واقع نمی

 .(1)شان از فتنه به حبشه هجرت نمایندنجات دین و آئین
این در ماه رجب سال پنجم بعثت، اولین گروه صحابه به حبشه هجرت نمودند. 

گروه، متشکل از دوازده مرد و چهار زن به سرپرستی عثمان بن عفان بود. رقیه دختر 
درباره عثمان و رقیه فرموده است:  صهم به همراه عثمان بود، و پیامبر صرسول اهلل

آنان پس از خانواده ابراهیم : »(2)«إسبيل هللا بعد إبراهيم ولوط  يإنهما أول بيت هاجر ف»

                                           
 .2/023ابن هشام،  -(1)

روایت کرده و در « معجم الکبیر»گوید: طبرانی آن را در می 2/30، «مجمع الزوائد»هیثمی در کتاب  -(2)
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 .(1)«ای هستند که در راه خدا هجرت نمودندانوادهاولین خ إو لوط 
 مماند و از دخترش رقیه و شوهرش، عثمان  صهمراه رسول اهلل كمادرمان، خدیجه

ها صبر و شکیبایی و شد. ولی با همه اینخداحافظی کرد و اشکش از رخسارش سرازیر می
را در راه نصرت و  کرد که همه چیزکرد، چون از اعماق دلش آرزو میپایداری پیشه می

یاری این دین عظیم فدا کند هرچند آن چیز، بسیار باارزش باشد. پس هر چیزی مادام که 

 برای به دست آوردن رضایت و خشنودی پروردگار باشد، هیچ است.

 نوشته ظالمانه و قطعنامه عمومی

گوید: اسود و زهری و موسی بن عقبه و ابن امام محمد بن یوسف صالحی شامی می
اند و در به منطقه دیگری رفته صگویند: قریش وقتی که دیدند اصحاب پیامبرسحاق میا

اند، و نجاشی اجازه نداده که کسی از قریش به سوی او جا به امنیت و راحتی رسیدهآن
بیاید، و از آن طرف، عمر هم مسلمان شده که مرد شجاع و قدرتمندی بود و اصحاب 

زه از شکنجه و اذیت و آزار قریش در امان ماندند و عمر به وسیله او و حم صرسول اهلل
و اصحابش بودند و دین اسالم به تدریج میان قبائل مختلف  صو حمزه همراه رسول اهلل

متفق القول شدند و گفتند: محمد  صمنتشر شد؛ از این رو همگی بر کشتن رسول اهلل 
گفتند: از ما دیه  صامبرپسران و زنان ما را گمراه و منحرف کرده است، به قوم پی

مضاعف بگیرید و اجازه دهید مردی از غیر قریش او را بکشد و اینگونه خیال خود را 
هاشم از این کار امتناع کردند و فرزندان عبدالمطلب بن عبدمناف نیز از راحت کنید. بنی

 این تصمیم حمایت کردند.
هاشم( مورد نیتوسط قومش )یعنی ب صوقتی که قریش دانستند که رسول اهلل

حمایت قرار گرفته، از این رو مشرکان قریش متفق شدند که آنان را از مکه به شِعب 
هاشم و ای را بنویسند که با بنیابوطالب تبعید کنند و همگی متفق شدند که قطعنامه

مطلب قطع رابطه شود، از آنان زن گرفته نشود و به آنان زن داده نشود، با آنان خرید بنی

                                                                                                             
 یث، ثقه و مورد اعتمادند.شناسم و دیگر راویان حداسناد آن، حسن بن زیاد برجمی است که او را نمی

 .20-22، ص «الرحیق المختوم»به نقل از کتاب  2/22رحمة للعالمین،  -(1)
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 صکه رسول اهللش نشود، از آنان صلحی پذیرفته نشود، و به آنان رحم نشود تا اینو فرو
 را برای قتل تحویل قریش دهند.

ای را نوشتند و سپس همگی بر آن، پیمان وقتی که برای این کار جمع شدند، عهدنامه
ه خاطر که مفاد آن را رعایت کنند، سپس نامه را در داخل کعبه بو عهد مؤکد بستند بر این

تأکید بر اجرای مفاد آن آویزان کردند. و بازارها را از آنان قطع نمودند و هرگونه مواد 

شتافتند و آن را به دیدند، بالفاصله به سوی آن میخوراکی و نان و کاالیی را که می
هاشم و بنی مطلب را به فروختند. وقتی که قریش این کار را کردند، بنیدیگران می

مطلب مؤمن و کافرشان، همراه هاشم و بنیق کردند و همه افراد بنیابوطالب ملح
هاشم بیرون آمد و به صف قریش ابوطالب به شِعب او درآمدند. و ابولهب از میان بنی

 پیوست و آنان را پشتیبانی و یاری کرد.
محاصره شدت یافت و همه مواد و کاالها از آنان قطع شد. مشرکان هر نوع مواد 

شتافتند و آن را شد، بالفاصله به سوی آن میکاالیی را که وارد مکه میخوراکی و 
خریدند. این محاصره اقتصادی کماکان ادامه داشت تا جایی که به نهایت سختی و می

ها پناه بردند. حتی از آن طرف شِعب، ها و پوستمشقت رسیدند و به خوردن برگ

کردند و چیزی به آنان ی آه و ناله میشد که از گرسنگصدای زنان و کودکان شنیده می
های شان فقط در ماهرسید مگر به صورت مخفیانه. آنان برای خرید مایحتاج زندگینمی

شد های شتر که از خارج مکه، وارد مکه میشدند. و از کاروانحرام از شِعب خارج می
افزودند تا ها میخریدند، اما اهل مکه به قیمت کاالاجناس و کاالها و مواد خوراکی می

 مطلب نتوانند خرید کنند.هاشم و بنیبنی
برد. یک بار ابوجهل به می كاش، خدیجهحکیم بن حزام گاهگاهی گندم را برای عمه

گاه ابوالبختری میان آنان اش را گرفت تا او را از این کار منع کند، آناو برخورد کرد و یقه
 اش ببرد.د تا گندم را برای عمهمیانجیگری کرد و حکیم بن حزام را کمک کر

بود، وقتی که مردم به بستر نگران و مضطرب  صابوطالب نسبت به رسول اهلل
که افرادی که کرد که در بستر او بخوابد تا اینرا امر می صرفتند، رسول اهللخوابشان می

ن یا داشتند از این امر مطلع شدند، آن وقت یکی از پسرا صقصد سوء به جان رسول اهلل
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 صبخوابد و رسول اهلل صکرد که در بستر رسول اهلل هایش را امر میبرادران یا عموزاده
 کرد که در بستر یکی از آنان بخوابد.را امر می

شدند و با مردم برخورد و مسلمانان در ایام حج از شِعب خارج می صرسول اهلل
 کردند.کردند و آنان را به اسالم دعوت میمی

گوید: سپس افرادی از قریش سعی کردند که آن قطعنامه را نقض کنند، می : ابن کثیر

برای این کار هشام بن عمرو بن ربیعه بن حارث بن حبیب بن جذیمه بن مالک بن حسل 
بن عامر بن لؤی برخاست و نزد مطعم بن عدی و جماعتی از قریش رفت و آنان هم 

 اش را اجابت نمودند.خواسته
خویش خبر داد که خداوند موریانه را برای آن قطعنامه فرستاده به قوم  صرسول اهلل

و موریانه هم آن را خورده و تنها نام خدا را باقی گذاشته است. این طور هم بود. سپس 
رغم مخالفت ابوجهل عمرو بن هشام، صلح مطلب به مکه برگشتند و علیهاشم و بنیبنی

 .(1)هاشم و بنی مطلب برقرار شدمیان قریش و بنی
ماند و او را تقویت و یاری  صچنان همراه رسول اهللهم كمادر ما، خدیجه طاهره

از جانب قومش با کمال میل و رضایت با او  صکرد و در تحمل اذیت و آزار پیامبرمی

که تقدیر خداوند به قطعنامه ظالمانه و تلخی که به مانند شمشیر نمود تا اینمشارکت می
 آخته بود، پایان داد. صشدگان و مؤمنان به رسالت محمد صرههای محابران بر گردن

با موفقیت و پیروزی ـ که ثمره صبر  كالمؤمنین، خدیجه طاهرهمحاصره تمام شد و ام
بود و خدیجه آن را در زندگی به عنوان همسری  صاش بر پیروی از رسول اهللو پایداری

پیاده کرده بود ـ از این محاصره خارج  امانتدار در سایه وفا و ایمان راستین و صبر نیکو
آور بود که فرسا و سرسامشد. به خاطر پایداری مسلمانان بر این سختی و مشقت طاقت

خداوند، آنان را از صاحبان مقام واال در آخرت، و سروران و بزرگان زمین در دنیا قرار 
 داد. و این، جزای صبرکنندگان و پاداش سپاسگزاران است.

نان را در بهشت جاوید به خاطر صبری که پیشه کردند، پاداش داد و این از خداوند آ»

                                           
، تحقیق وتعلیق محمد العید 22-22، اثر حافظ ابن کثیر، ص صالفصول في اختصار سیرة الرسول -(1)

 خطراوی و محیی الدین مستو.
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 .(1)«طرف خدا، بهترین پاداش است

 کندخداوند متعال به خدیجه سالم می

که خدیجه هم در کنارش  صگوید: جبرئیل نزد پیامبراز انس روایت شده است که می
خدیجه گفت: همانا خداوند، کند، بود آمد و گفت: همانا خداوند به خدیجه سالم می

 .(2)خودش سالم است، و سالم بر جبرئیل و سالم و رحمت و برکات خداوند بر تو باد!

ماشاءاهلل به این مادر دانا و زیرک که ادب را به تمامی یاد گرفت و با آن، در خانه 
 ها و اخالقزندگی کرد؛ پیامبری که خداوند همه فضائل و مناقب و بزرگواری صپیامبر

و تو »(. 0)القلم:  ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ژ فرماید: واال را در او جمع گردانیده و می
 «.اى دارىاخالق عظیم و برجسته

 پاداش از جنس عمل است

آمد و فرمود: ای رسول  صگوید: جبرئیل نزد پیامبرروایت شده است که می از ابوهریره
آید، پس هرگاه ک یا نوشیدنی دارد میخدا، این خدیجه است که با ظرفی از نان یا خورا

نزد تو آمد، از طرف پروردگارش و از طرف من بر او سالم کن و او را مژده بده به 
 .(3)ای در بهشت از طال و نقره که هیچ داد و فریاد و سختی و رنجی در آن نیستخانه

رای خدیجه ای از تارهای طال و نقره بپس بیایید با هم بدانیم که چرا مژده به خانه
 آمد و چرا ذات قصب )تارهای طال و نقره( ذکر شده است؟

گوید: منظور از آن، مروارید به فتح قاف، ابن تین می« قصب»گوید: ابن حجر می
معجم »توخالی و وسیع مانند قصر بلند و مرتفع است. گویم: نزد طبرانی در کتاب 

ارهای مروارید است. و نزد او در از طریق دیگری از ابن ابی اوفی، به معنای ت« األوسط
است. و « ای از مروارید توخالیخانه»از حدیث ابوهریره، به معنای « معجم الکبیر»کتاب 

                                           
 .02نساء مبشرات بالجنة، ص  -(1)

 روایت کرده، و اِسناد آن حسن است. 020، شماره «فضائل الصحابة»مبحث  نسائی آن را در -(2)

؛ 3302به شماره « كخدیجه وفضلها  صتزویج النبی »، باب «المناقب»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(3)

آن را  0030به شماره « كفضائل خدیجة ام المؤمنین »، باب «فضائل الصحابة»و مسلم در مبحث 

 اند.روایت کرده
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از « معجم األوسط»اصل آن حدیث در صحیح مسلم آمده است. و نزد طبرانی در کتاب 
گوید: گفتم ای رسول خدا، مادرم خدیجه کجاست؟ حدیث فاطمه آمده که فاطمه می

ال »گفتم آیا از همین نی است؟ فرمود: «. ای از نیدر خانه» :«بيت من قصب يف»فرمود: 

نه، از تارهایی که با دُر و مروارید و : »«من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت
 «.یاقوت و چیزهای گرانبها به صورت بسیار منظم و زیبا شکل گرفته است

نکته  «من لؤلؤ»ای هست و نفرمود: نکته «صبمن ق»در فرموده »گوید: سهیلی می
ای که که خدیجه نی مسابقه )نیمناسبتی هست و آن این« القصب»این است که در لفظ 

کنند و هر یک از سواران زودتر برسد و آن را در آخر مسافرت اسب دوانی نصب می
مه به سوی ایمان است( را احراز کرده از آن جهت که وی قبل از هبردارد مسابقه را برده 

شتافت و گوی سبقت را از دیگران ربود، و به همین خاطر این مناسبت در همه الفاظ 
 .(1)«حدیث مذکور وجود دارد

هایش وجود دارد، و خدیجه در نی، مناسبت دیگری از جهت راست بودن اکثر شاخه
و  هم، نوع خاصی از راست بودن را داشت که دیگران نداشتند، چون او بر رضایت

با تمام توانش حریص بود و هرگز رفتار و برخوردی از او سر نزد که  صخشنودی پیامبر

را ناراحت کند اما غیر خدیجه چنین نبودند و گاهاً رفتار و برخوردی از آنان  صپیامبر
 کرد.را ناراحت می صسر زده که پیامبر

ید: منظور گومی« رفوائد األخبا»ابوبکر اسکاف در کتاب  ،«ببيت»اما راجع به عبارت 
ای اضافه بر ثواب و پاداشی است که خداوند برای خدیجه آماده کرده، و به از آن، خانه

یعنی خدیجه به سبب آن، رنج و  ؛«ال نصب فيه»همین خاطر در حدیث آمده است: 
 بیند.سختی و خستگی نمی

زیرا  معنای ظریف و دقیقی وجود دارد، «بيت»در آمدن کلمه »گوید: سهیلی می
ای در زمان اسالم بود که غیر از خانه خدیجه، خانه دیگری نبود خدیجه پرورش یافته خانه

که اسالم وارد آن شده باشد و خانه اسالم تنها منحصر به خدیجه بود، پس در اولین روزی 

                                           
 .220-2/222فتح الباری،  -(1)
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مبعوث شد، خانه اسالم به جز خانه خدیجه بر روی زمین نبود، و این فضیلتی  صکه پیامبر
 غیر خدیجه در آن مشارکتی ندارد و مخصوص خدیجه است.است که 

شود، هرچند آن عمل وی در ادامه افزود: و پاداش عمل غالباً با لفظ آن عمل ذکر می
در حدیث آمده و لفظ  «بيت»تر از پاداش هم باشد و به همین خاطر لفظ بسیار بزرگ

 «.نیامده است« قصر»

ت و تسمیه کل با اسم جزء در زبان عرب به معنای قصر اس «بيت»گوید: مناوی می
 (1)«ال صخب فيه وال نصب»: صمعلوم است. و پاداش از جنس عمل در این فرموده پیامبر

به معنای داد و فریاد و درگیری و اختالف با صدای بلند « صخب»کامالً آشکار است، چون 
 هم به معنای رنج و خستگی است.« نصب»است، و 

ت نفی این دو صفت )یعنی درگیری و داد و فریاد، و رنج و مناسب»گوید: سهیلی می
زمانی که به سوی اسالم دعوت کرد، خدیجه با میل و  صاین است که پیامبر« خستگی

را وادار به بلند کردن صدا و درگیری و رنج و  صرغبت دعوتش را اجابت نمود و پیامبر
ها را از او دور ها و رنجخستگی خستگی در آن ننمود، نه تنها این کار را نکرد بلکه تمام

کرد و در هر سختی و مشقتی او را یاری و همدردی نمود، و هر سختی را بر او آسان 

نمود؛ پس جا دارد که منزلی که خداوند به خدیجه مژده داده، با صفت مقابل عملش 
 .(2)«باشد

 عام الحزن )سال غم و اندوه(

آوردند و کم به دست میشان را کمشاط گذشتهمسلمانان از شِعب بیرون آمدند و شور و ن
هنوز مسلمانان از شدت و مشقتی که با آن روبرو شده بودند نفس راحتی نکشیدند که با 

 ص، ابوطالب مصیبت بزرگی برای پیامبرصوفات خدیجه و سپس وفات عموی پیامبر
 پیش آمد.

 اش دچار مصیبت شد.در زندگی خصوصی و عمومی صیعنی پیامبر

                                           
 یعنی داد و فریاد و رنج و سختی در آن نیست. -(1)

الجزاء من جنس العمل، اثر دکتر سید حسین، »؛ فیض القدیر، اثر مناوی، به نقل از 2/220فتح الباری،  -(2)

0/22-20. 
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بود، او محمد را در  صهای بزرگ خداوند برای محمدا خدیجه از نعمتهمان
ها ترین اوقات تقویت و کمک کرد و او را در ابالغ رسالتش یاری کرد و در سختیسخت

های تلخ با او مشارکت نمود و با جان و مالش او را یاری کرد. تو زمانی و گرفتاری
انی بعضی از همسرانِ پیامبران به رسالت توانی قدر این نعمت را احساس کنی که بدمی

اند، و به همراه مشرکان قوم و خاندانشان، آنان خیانت کرده و به شوهرانشان ایمان نیاورده

  ڳک  ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳژ اند: هبا خدا و رسول خدا جنگید

ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

اند به همسر خداوند برای کسانی که کافر شده» (.22)التحریم:  ژہ    ہ  ھ    ھ   

نوح و همسر لوط مَثَل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما 
بودند، ولی به آن دو خیانت کردند، اما ارتباط با این دو )پیامبر( سودی به حالشان )در 

همراه کسانی که وارد  برابر عذاب الهی( نداشت، و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید
 «.شوندمی

اما خدیجه، راستگوی زنان بود، هنگام اضطراب و نگرانی بر شوهرش مهربانی کرد، و 

اش از آثار وحی مرطوب و خیس بود. و یک نَفَس سالمت و آرامش و نیکی بود. پیشانی
و گیری هم به تأمل و گوشه صماند. پیش از رسالت پیامبر صچهارم قرن همراه پیامبر

گذاشت و پس از رسالت، حیله و نیرنگ دشمنان و دردها و کردار و رفتار او احترام می
کرد. و زمانی وفات یافت که های دعوت را تحمل میهای محاصره و خستگیرنج

 صپنجاه سال سن داشت و او بیشتر از شصت و پنج سال سن داشت. و پیامبر  صپیامبر
 .(1)کرداد میدر طول حیات مبارکش همواره او را ی

 وفا این چنین است

برای وفات خدیجه بسیار اندوهگین و ناراحت شد، چون او بهترین همسر شکیبا  صپیامبر

و مخلصی بود که پیامبر را در طول حیاتش تقویت و یاری کرد و به خاطر نصرت و یاری 

                                           
 .203فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)
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وانست او را هرگز نت صبهایی را بخشید، از این رو پیامبراین دین هر چیز با ارزش و گران
 فراموش کند و نسبت به او وفایی داشت که قلم از وصف آن عاجز است.

دهد و است که خدیجه را مورد ستایش و تمجید قرار می صاین پیامبر محبوب
آسية امرأة فرعون ومریم بنت  کمل من الرجال کثير ولم یکمل من النساء إالا »فرماید: می

سائر  ىالنساء کفضل الثرید عل ىفضل عائشة عل ـ وأن (1)عمران ـ وخدیجة بنت خویلد

شان کامل شد از میان مردان، افراد زیادی به حد کمال رسیدند و شخصیت: »(2)«الطعام
ولی از میان زنان کسی کامل نشد جز آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران ـ و خدیجه 

رید بر سایر دختر خویلد ـ و همانا برتری عایشه بر سایر زنان همانند برتری ت
 «.غذاهاست

گوید: تناسب و همگونی زیبایی یکی از علما حاشیه زیبایی بر این حدیث نوشته و می
که این سه نفر را در یک سیاق با هم آورده این است که هر یک از آنان کفالت 

ای را به عهده گرفت و همنشین خوبی برای او بود و به او ایمان آورد؛ آسیه فرستاده
زرگ کرد و در حق او نیکی نمود و هنگامی که به پیامبری مبعوث شد به او موسی را ب

ایمان آورد، و مریم کفالت عیسی را به عهده گرفت و او را بزرگ کرد و هنگامی که به 

را تشویق و ترغیب نمود و  صپیامبری مبعوث شد، او را تصدیق نمود، و خدیجه پیامبر
ین خوبی برای او بود و هنگام نزول وحی بر با جان و مالش او را یاری کرد و همنش

 اولین کسی بود که او را تصدیق نمود و به او ایمان آورد. صپیامبر
پیش از خدیجه اصالً ازدواج نکرده بود، بلکه تا زمان وفات خدیجه با هیچ  صپیامبر

 کس ازدواج نکرد.
کس با هیچ تا زمان وفات خدیجه صگوید: پیامبرروایت شده است که می كاز عائشه

                                           
«. وخدیجة بنت خویلد»ه از حدیث قره بن إیاس به طور مرفوع است: این عبارت اضافی از ابن مردوی -(1)

 گفته است. 3/202، «البدایة والنهایة»اِسناد آن صحیح است همان طور که ابن کثیر در  و

قول هللا تعالی : )وضرب هللا مثالً للذین آمنوا »، باب «أحادیث األنبیاء»متفق علیه : بخاری در مبحث  -(2)

، «فضائل الصحابة»؛ و مسلم در مبحث 3022، شماره «لى قوله )وکانت من القانتين(امرأت فرعون( إ

آن را روایت  22202، واحمد در مسند به شماره 0032، به شماره «كالمؤمنین فضائل خدیجة ام»باب 

 اند.کرده
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 .(1)ازدواج نکرد
همراه خدیجه زیباترین روزهای عمر را در مودت و رحمت و محبت و  صپیامبر

عبادت خداوند و دعوت برای دین خدا سپری کرد و پس از وفات خدیجه روزهای عمر 
شد و همیشه خدیجه را مورد روز به روز از محبت و وفای به خدیجه زیاد می صپیامبر

داشت، و دوست داد و دوستداران خدیجه را دوست میقرار میستایش و تمجید 

داشت که ببیند یا بشنود کسی را که یادی از خدیجه و روزهای مبارک و معطر او می
 کند.می

گوید: از عبداهلل بن جعفر بن از هشام بن عروه از پدرش روایت شده است که می
خير »کرد که آن حضرت فرمودند: روایت می صشنیدم که از پیامبر م طالبعلی بن ابی

بهترین زنان بهشت، مریم دختر : »(2)«نسائها مریم بنت عمران، وخير نسائها خدیجة
 «.عمران و خدیجه است

چهار خط را بر روی زمین  صگوید: رسول اهللاز ابن عباس روایت شده است که می

عرض کردند: خدا  صحابه« دانید که این چیست؟می:» «تدرون ما هذا؟»کشید و فرمود: 

أفضل نساء أهل الجنة خدیجة »فرمودند:  صگاه رسول هللدانند. آنو رسولش بهتر می

                                           
به  ،«كالمؤمنین فضائل خدیجة أم»، باب «فضائل الصحابة»حدیثی صحیح است. مسلم در مبحث  -(1)

 اند.آن را روایت کرده 2023، و عبد بن حمید به شماره 0032شماره 

گوید: این حدیث بر قدر و منزلت واال و می 2/232، «فتح الباری»حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب 

نیاز نمود و دو را از دیگران بی صکند، زیرا خدیجه پیامبر داللت می صفضیلت خدیجه نزد پیامبر 

که با پس از آن صکه دیگران در آن سهیم باشند، مختص به خدیجه بود، زیرا پیامبر  چهبرابر آن

وهشت سال زندگی کرد که از این مقدار بیست و پنج سال مربوط به زندگی با خدیجه ازدواج نمود، سی

خدیجه بود، یعنی در کل دو سوم از این مقدار به خدیجه اختصاص داشت. و در این مدت طوالنی، قلب 

با دیگر زنان برایش پیش آمد و او  صخدیجه از حسد و کج خلقی که چه بسا در طول زندگانی پیامبر

 داد، مصون و به دور بود، و این فضیلتی است که دیگران در آن با خدیجه سهیم نیستند.را آزار می

، «م إن هللا اصطفاک(وإذ قالت المالئکة یا مری»، باب «أحادیث األنبیاء»متفق علیه: بخاری در مبحث  -(2)

، به «كالمؤمنین فضائل خدیجة أم»، باب «فضائل الصحابة»؛ و مسلم در مبحث 3030به شماره 

 اند.آن را روایت کرده 3322؛ و ترمذی به شماره 0032شماره 
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بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومریم ابنة عمران ـ 

 .(1)«هللا عنهن أجمعين ـ يرض
دختر مزاحم زن  بهترین زنان بهشتی، خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و آسیه»

 «.شان راضی باد! ـباشد. ـ خداوند از همهفرعون، و مریم دختر عمران می
حسبک من نساء العالمين مریم ابنة »فرمود:  صروایت شده است که پیامبر از انس

از میان زنان : »(2)«عمران وخدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون
، و خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و آسیه زن جهانیان، مریم دختر عمران

 «.فرعون، تو را بس است
سيدات نساء »فرمودند:  صگوید، رسول اهللاز ابن عباس روایت شده است که می

 .(3)«أهل الجنة بعد مریم بنت عمران فاطمة وخدیجة وآسية امراة فرعون
و خدیجه و آسیه زن فرعون سروران زنان بهشتی پس از مریم دختر عمران، فاطمه »
 «.باشندمی

به خدیجه طاهره، رویدادی است که در غزوه  صاز جمله دالیل واضح برای وفای پیامبر
و شوهر دخترش زینب،  صگاه که ابوالعاص بن ربیع، داماد پیامبر محبوببدر رخ داد، آن

ای را وفا فدیه اش خدیجه به اسارت مسلمانان درآمد. زینب بادختر همسر باوفا و گرامی
برای آزاد کردن شوهرش ابوالعاص برای مسلمانان فرستاد، و در میان فدیه، گردنبندی بود که 
مادر زینب، خدیجه در شب زفافش به او بخشیده بود و به گردن او انداخت، وقتی که رسول 

دش گردنبند را دید، به شدت متأثر گردید و همسر مبارک و باوفایش، خدیجه به یا صاهلل
اگر »: «إن رأیتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قالدتها فافعلوا»آمد و به یارانش فرمود: 

نظرتان این باشد که ابوالعاص را آزاد کنید و گردنبند زینب را به او برگردانید، این کار را 
 «.بکنید

                                           
اند و اِسناد آن صحیح آن را روایت کرده 22203؛ و طبرانی به شماره 2/023احمد در مسند خود ، -(1)

 است.

آن را  3/222؛ و حاکم، 3/232؛ و احمد در مسند خود، 3323ترمذی، در صحیح خود به شماره  -(2)

 اند و اِسناد آن صحیح است.روایت کرده

 آن را روایت کرده و اِسناد آن حسن است. 20222، به شماره «معجم الکبیر»طبرانی، در  -(3)
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که  صصحابه کرام ـ رضوان اهلل علیهم ـ بالفاصله برای استجابت پیامبر گرامی
احساسات یادآوری صدیقه باوفا و طاهره، ام المؤمنین خدیجه ـ رضوان اهلل علیها ـ او را 
تحریک کرد، شتافتند. این طاهره بخشنده مادر ما خدیجه که دَین بزرگی بر گردن هر زن 
و مرد مسلمانی دارد، عجب انسانی بود. ـ خداوند از او راضی باد و او را راضی و 

 .(1)خشنود گرداند! ـ 

 فضیلت بزرگ

 گوید: انجام داد ذکر کرده و می كاولین کارهایی که خدیجه طاهره : امام ابن کثیر
ازدواج کرد، خدیجه بود، و اولین کسی که به او  صاولین کسی که با رسول اهلل -

 .(2)ایمان آورد، بنا به قول صحیح خدیجه بود
 ز: انجام داد عبارتند ا كاز جمله اولین کارهایی که خدیجه -

 نماز خواند. صاولین کسی که همراه رسول اهلل -

 شد. صاولین کسی که از او فرزند نصیب پیامبر -

 ، مژده بهشت به او داده شد.صاولین کسی که از میان همسران پیامبر -

 اولین کسی که پروردگارش به او سالم کرد. -

 اولین زن صدیقه و راستگو از میان زنان مؤمن. -

 کرد. که وفات صاولین زن پیامبر -

 در مکه داخل آن شد )برای دفن خدیجه(. صاولین قبری که پیامبر گرامی -

 اولین کسی بود که به خدا ایمان آورد ... كگوید: خدیجهمی : امام زهری
اش روانه شد و بر هر درخت خانه رسالت پروردگارش را دریافت کرد و به صپیامبر
کردند و وقتی که سالم می صرگذشت، آن درخت و صخره بر پیامبای که میو صخره

المنام،  يرأیته ف يکنت أحدثک أن يأرأیتک الذ»بر خدیجه داخل شد فرمود:  صپیامبر

آیا آن کسی را که به تو گفته بودم که در » :«يرب ى، أرسله إليفإنه جبرئيل استعلن ل

                                           
 .32نساء مبشرات بالجنة، ص  -(1)

 .003الفصول، ص  -(2)
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او را خواب دیدم، به تو نشان دهم؛ او جبرئیل است که برایم آشکار گردید و پروردگارم 
گاه خدیجه گفت: سپس ماجرای وحی را به اطالع خدیجه رسانید، آن«. نزد من فرستاد

کند. پس مژده بده، چون قسم به خدا، خداوند در حق تو جز خیر و نیکی کاری نمی
کسی را که از جانب خدا نزد تو آمده، پذیرا باش، چون او حق است و پیام حق را برای 

 .(1)آوردتو می

 م عایشه بر خدیجهرشک بردن 

ازدواج  مبا سوده دختر زمعه و سپس با عایشه  صرسول اهلل كپس از وفات خدیجه
 صکه پیامبرکرد به خاطر آنکرد. مادر ما عایشه کمی احساس رشک و حسادت می

کرد. و این امر از داد و او را زیاد یاد میخدیجه را زیاد مورد ستایش و تمجید قرار می
 بود. صنسبت به رسول اهللفرط محبت عایشه 

گوید: بر هیچ یک از زنان پیامبر جز خدیجه رشک از عایشه روایت شده است که می
نبودم. سپس عایشه افزود:  صنبردم در حالی که در زمان حیات خدیجه، من زن پیامبر

أصدقاء  ىأرسلوها بها إل»فرمود: کرد میگوسفندی را ذبح می صهر وقت رسول اهلل

ناراحت  صگوید: روزی از پیامبرعایشه می«. ن را برای دوستان خدیجه ببریدآ: »«خدیجة

حب و : »(2)«قد ُرزقت حبها يإن»فرمود:  صگاه رسول اهلل شدم و گفتم: خدیجه چرا! آن

 «.دوستی خدیجه در اعماق قلبم سرایت کرده است
یجه برای گوید: هاله دختر خویلد، خواهر خدباز از عایشه روایت شده است که می

دانست که خدیجه قبالً برای می صاز وی اجازه خواست، پیامبر صآمدن نزد رسول اهلل
آمدن او خدمت رسول اهلل از ایشان اجازه خواسته بود از این رو خیالش راحت شد و 

پس رشک بردم و « خدایا، این هاله دختر خویلد است» «:اللهم هالة بنت خویلد»فرمود: 
کنی که فوت کرده، و خداوند بهتر از او را به تو رزنان قریش را یاد میگفتم: پیرزنی از پی

                                           
 .2/203تاریخ اإلسالم، اثر ذهبی،  -(1)

، به شماره «كفضائل خدیجة أم المؤمنین »، باب «فضائل الصحابة»متفق علیه. مسلم در مبحث  -(2)

، به شماره «غیرة النساء ووجدهن»، باب «النکاح»؛ و بخاری به طور مختصر در مبحث 0032

 اند.آن را روایت کرده 2002
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 .(1)«عنایت کرده است!
 صگوید: بر هیچ یک از زنان پیامبر روایت شده است که می كچنین از عایشههم

با من  صکه پیامبر گونه که بر خدیجه رشک بردم، کسی که قبل از آنام آنرشک نبرده
شنیده  صرفت. این رشک و حسادت بدین خاطر است که از پیامبرازدواج کند از دنیا 

ای از تارهای طال کرد و خداوند به او امر کرد که خدیجه را به خانهبودم که او را یاد می

کرد، آن را به همه گوسفندی را ذبح می صو نقره و مروارید مژده دهد، و اگر پیامبر
 .(2)داددوستان خدیجه هدیه می

کرد سپس اعضای ... و چه بسا گوسفند را ذبح می (3)از بخاری آمده استدر روایتی 
فرستاد. بعضی اوقات به او کرد و سپس آنها را برای دوستان خدیجه میآن را تکه تکه می

إنها کانت »فرمود: می صگاه پیامبر گفتم: انگار در دنیا زنی جز خدیجه نیست؟ آنمی

 «.ین و چنان بود و من از او فرزندی دارماو چن: »«منها ولد يوکانت وکان ل
کرد، وقتی که خدیجه را یاد می صگوید: رسول اهللاز عائشه روایت شده است که می

گوید: روزی داد. عایشه میاو را به بهترین صورت مورد تمجید و ستایش قرار می
را به تو کنی، خداوند بهتر از او حسادت ورزیدم و گفتم: هر زنی را که زیاد یاد می

الناس،  يإذ کفر ب يمنها!! قد آمنت ب هللا خيراً  يأبدلن»فرمود:  صعوض داد! پیامبر

هللا أوالدها  يالناس، ورزقن يبمالها إذ حرمن يالناس، وواستن يإذ کذبن يوصدقتن

خداوند بهتر از او را به من عوض دهد!! او به من ایمان آورد : »(4)«أوالد الناس يوحرمن
گاه که مردم مرا تکذیب دم به من کفر ورزیدند، و مرا تصدیق نمود آنگاه که مرآن

گاه که مردم مرا از مال و یاری محروم کردند، و نمودند، و با مالش مرا یاری کرد آن

                                           
، به «كفضائل خدیجة أم المؤمنین »فضائل الصحابة، باب ». مسلم در مبحث این حدیث صحیح است -(1)

 اند.آن را روایت کرده 3302؛ و بخاری به طور معلق به شماره 0032شماره 

؛ مسلم در 3322، به شماره «خدیجة صتزویج النبی »، باب «المناقب»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(2)

؛ و ترمذی به شماره 0032، به شماره «كئل خدیجة أم المؤمنین فضا»، باب «فضائل الصحابة»مبحث 

 اند.آن را روایت کرده 3322

، به شماره «خدیجة صتزویج النبي »، باب «المناقب»این حدیث صحیح است. بخاری در مبحث  -(3)

 آن را روایت کرده است. 3323

 ا روایت کرده و اِسناد آن، حسن است.گوید: احمد آن رمی 22032، شماره «مجمع الزوائد»هیثمی در  -(4)
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گاه که مرا از داشتن فرزند از دیگری محروم خداوند از او فرزندانی نصیب من کرد آن
 «.کرد

وقتی که  صگوید، عایشه گفت: رسول اهللکه میاز عبداهلل بهی روایت شده است 
کرد، اصالً از ستایش و تمجید وی و طلب مغفرت برای او خسته خدیجه را یاد می

 شد.نمی

روزی او را یاد کرد و رشک و حسادت به من دست داد و گفتم: خداوند به جای زن 
مبر خیلی ناراحت گوید: دیدم که پیابزرگسالی کسی دیگر را به تو عوض دهد! عایشه می

و خشمگین شد. به ذهنم خطور کرد و با خود گفتم: خدایا، اگر خشم و ناراحتی پیامبرت 
این دعای مرا  صکنم. وقتی که پیامبررا از من ببری، هرگز خدیجه را به بدی یاد نمی

الناس،  يإذ رفضن يالناس، وآوتن يإذ کذبن يکيف قلت؟ وهللا لقد آمنت ب»دید، فرمود: 

چگونه این را گفتی؟ به خدا قسم، خدیجه به من : »«يمنها الولد وحرمتموه من ورزقت
گاه که مردم مرا طرد گاه که مردم مرا تکذیب نمودند و مرا پناه داد آنایمان آورد آن

کردند، و از او فرزند نصیب من شد در حالی که از داشتن فرزند از همسران دیگر محروم 
یک ماه با ناراحتی و دلخوری از من شب و روز را به  صر گوید: پیامبعایشه می« شدم

 .(1)سر برد
ترین نکاتی است که در این رابطه ذکر شده گوید: و این از عجیبامام ذهبی می

 .(2)است
با او  صبه خاطر پیرزنی حسادت ورزد که پیش از ازدواج پیامبر كکه عایشهاین

دت از چند زنی که با عایشه همسران وفات کند، سپس خداوند عایشه را از رشک و حسا
است تا  صکند؛ این از الطاف الهی به عایشه و پیامبر بودند، منع می صپیامبر

                                           
آن را به کتاب  023-20/022اإلصابة، »اِسناد آن حسن است. و حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب  -(1)

 اثر دوالبی نسبت داده است.« الذریة الطاهرة»

 صل هللا گوید: علت حسادت، این بود که عایشه از رسوای را در این زمینه نوشته میحاشیه :شوکانی  -(2)

دانست دهد و منزلت و شأن او را بسیار بزرگ میشنید که خدیجه را مورد ستایش و تمجید قرار میمی

 چنان که در شرح حال او آمد، بنابراین، هیچ جای تعجب نیست که عایشه از این کار حسادت ورزد.هم
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به عایشه و تمایلش به  صشان مکدر نشود. و شاید ابراز محبت و دوستی پیامبرزندگی
ی او، رشک و حسادت را از عایشه دور کرده است. خداوند از او راضی باد و او را راض

 و خشنود گرداند!
های دیگری برای خدیجه طاهره وجود داشت؛ در خانه عایشه، کرامات و بزرگواری

به نیکی و گرمی  صآمد و پیامبر صروزی پیرزنی از همنشینان خدیجه طاهره نزد پیامبر

با او برخورد کرد و به او احترام گذاشت و عبایش را برای آن پیرزن گستراند و او را بر 
 پرسید.، و پیوسته از احوال و اوضاعش میآن نشاند

خارج شد، عایشه گفت: یا رسول  صپس از این که آن پیرزن از محضر رسول اهلل 
 ىإنها کانت تدخل عل»فرمود:  ص، این چنین اقبال و احترامی به این سیاه؟! پیامبرصاهلل 

و نزد او  این پیرزن همنشین خدیجه بود: »(1)«خدیجة، وإن حسن العهد من اإلیمان

 «.آمد، و وفای به عهد جزو ایمان استمی

 توشه راه به طرف پاکی و پاکدامنی

گاه که اجلش فرا رسید، این چنین آن نفس مطمئنه به سوی پروردگارش عروج نمود آن

که در دعوت به سوی خدا و جهاد در راه خدا، نمونه بارز و واالیی بود. و  پس از آن
زندگی کرد که در این مدت، او همسر دانا و عاقلی بود که  صربیست و پنج سال با پیامب

ورزید و استحقاق آن را یافت که در راه خشنودی خدا و پیامبرش از هیچ چیز دریغ نمی
 به بهشت مژده داده شود.

رحلت کرد؛ کسی که بوی خوش سیرت و  كاین چنین مادر گرانقدرمان، خدیجه
شود قبل واهیم درباره او سخن برانیم، کاغذ تمام مییابد. اگر بخرفتارش هرگز پایان نمی

های او را که بوی خوش آنها پخش شده که مقدار کمی از مکارم و فضائل و بزرگیاز آن
 و تمام هستی را پُر کرده، بیان کنیم.

فضل و برتری بزرگی بر هر زن و مرد مسلمانی تا روز  كبه خدا قسم، مادرمان خدیجه
را در راه دعوتش یاری و تقویت کرد و در  صبود که پیامبر محبوب قیامت دارد؛ چون او

                                           
 (.0/222ورد اعتمادند )السیر، گوید: راویانش ثقه و ماحمد آن را روایت کرده است. و ارناؤوط می -(1)
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کرد و هنگام اش او را یاری میگاهش بود و هنگام سختیتکیه صمحنت و رنج پیامبر
 داد.کرد و به او اُنس میاش او را آرام میتنهایی

اند کنیم تا بداش را به هر خواهر مسلمانی تقدیم میاینک ما سیرت و روش زندگانی
 باشد.ها وجود ندارد، چگونه میالگو و سرمشق حقیقی در زمانی که الگوها و سرمشق

الگو و سرمشقی است که در گذشت  كگاه باش این مادر ما خدیجهای خواهر! آ

شود. همانا سیرت و رفتار و کردارش همان توشه راه به سوی پاکی و ها تکرار نمیزمان
 است. پاکدامنی و بذل و بخشش و ایثار

آید کنیم، چیزی از دستمان بر نمیدر پایان در حالی که از مادر گرانقدر خداحافظی می

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ فرماید: که این فرموده خداوند متعال را بخوانیم که میجز این

 (.22-20)القمر:  ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
مجلس و در . هاى بهشتى جاى دارنددر باغها و نهر)در روز قیامت( یقینا پرهیزگاران »

 «.جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!
خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش 

 گرداند!



 حفصه بنت عمر
 ( در بهشت استصدار است و همسر تو )پيامبر دار و شب زندهاو بسيار روزه

شویم تا بوی خوش گُلی از گلستان خانواده عمر را استنشاق ما بیشتر و بیشتر نزدیک می
 کنیم.

المؤمنین حفصه دختر عمر بن خطاب ـ خداوند از او و پدرش راضی باد! قرار ما با ام
باشد. آن گُلی که خداوند مکارم و فضایل را در او جمع گردانیده، مکارم و فضایلی ـ می

 ن است.که قلم از وصف آن یا از صرف ذکرش ناتوا
 پدرش، فاروق این امت است.

 او مردی بزرگ و توانمند است. توانمند در عدالت و مهربانی و محبت و رحمت.
العرب او را به دنیا آورده و اسالم او را تربیت کرده و او مردی است که جزیرة

 پرورش داده است.
ران او عبادتگذار و وارعی است که عبادتش از لحاظ تحرک و ذکاوت و عمل فو

 کند.می
او استاد و معلمی است که بسیاری از مفاهیم زندگی را تصحیح کرده و از اخالق و 

 سلوک خود، لباس عظمت و شکوه بر تن حیات کرده است. او پیشوای متقیان است.

شود. گاه کهنه نمیاو مردی است که الگو و سرمشقی به همه مردم داده که هیچ
پیدا کرده که دنیا بر آستانه درش، پربرکت و پرخیر الگویی که در حاکمی بزرگ تجلی 

شده و پر از غنایم و چیزهای حالل و پاکیزه شده است؛ پس عمر به زیبایی هرچه بیشتر 
آنها را رها کرد و بزرگوارانه به مردم داد. چیزهای حالل و پاکیزه دنیا را به آنان تقدیم 

کند تا جایی که وقتی دستانش نان دور میدارد و چیزهای ناپسند و گمراه کننده را از آمی
کند، در وقت گرمای مرگبار ظهر پشت را از عالیق و تعلقات این سرای فانی فوت می

 دارد از ترس اینکه مبادا از بین رود.سر شتری که از اموال صدقه است گام بر می
ایمان به یا خمیده باالی دیگ ایستاده تا مقداری غذای پاک برای زنی غریب که درد ز

 سراغش آمده.
 کنند، بپزد.یا برای کودکانی که از گرسنگی در تاریکی شبِ بسیار تاریک گریه می

 اش نازل شد.او مردی است که آیات قرآن چندین بار موافق رأی و گفته
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او مردی است که اسالم آوردنش، مایه فتح و پیروزی اسالم، هجرتش مایه نصرت و 
 ایه عدالت برای مسلمانان بود.پیروزی اسالم، و خالفتش م

 .(1)او فاروق امت اسالم، عمر بن خطاب است
عمویش، زید بن خطاب است، کسی که در جنگ بدر و مقاطع حساس حضور یافت. 

گوید: زید اش میدرباره ـ و در جنگ یمامه به شهادت رسید ـ او مردی است که عمر
م آورد و قبل از من به شهادت رسید. در دو کار نیکو از من پیشی گرفت: قبل از من اسال

که زید بن خطاب را به یاد من آورده گوید: باد صبا نوزیده مگر ایناش میچنین دربارههم
 است.

است؛  القدر، عثمان بن مظعونمادرش، زینب بنت مظعون خواهر صحابی جلیل
را بوسید  اش حضور یافت و اوکنار جنازه صکسی که وقتی وفات یافت، پیامبر محبوب

و عثمان اولین کسی است که در قبرستان  (2)هایش بر رخسار عثمان جاری شد...و اشک
وفات یافت،  صبقیع به خاک سپرده شد... و کسی است که وقتی دختر رسول اهلل 

به پیشینیان خیر ما، : »(3)«بسلفنا الخير عثمان بن مظعون يالحق»به او گفت:  صپیامبر
 «.شو عثمان بن مظعون ملحق

است. او یکی از زنانی است که از پیشگامان و سابقین  كاش، فاطمه بنت خطابعمه
به سوی اسالم بوده است. شوهرش سعید بن زید یکی از ده نفری است که از طرف 

 اند.خداوند به بهشت مژده داده شده
که  است؛ کسی كبرادرش، آن عابد و زاهد و پرهیزگار و وارع و عالم، عبداهلل بن عمر

همانا عبداهلل مردی صالح »: (4)«إن عبدهللا رجل صالح»فرماید: اش میدرباره صپیامبر

                                           
 .002ائمة الهدی ومصابیح الدجی، اثر شیخ محمد حسان و عوض الجزار، ص  -(1)

گوید که حدیثی حسن صحیح است. هم چنین  احمد در آن را روایت کرده و می 232ترمذی به شماره  -(2)

دی که نزد بزار دارد، آن را روایت کرده است. و این حدیث با توجه به شاه 3/0، 2/0مسند خود، 

 حسن است.

گوید: اند. حاکم درباره آن سکوت اختیار کرده و ذهبی میاحمد و ابن سعد و حاکم آن را روایت کرده -(3)

 سندش صالح است.

؛ ومسلم 3202شماره  ممناقب عبدهللا بن عمر بن الخطاب »، باب: «المناقب»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(4)
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 «.است
ام که به اندازه عبداهلل بن عمر گوید: کسی را ندیدهاش میدرباره كو مادرمان عایشه

 .(1)پایبند سنت باشد
افتخارات  تواند با قلم یا زبانش از عظمت آن همه فضایل و مکارم وپس آیا کسی می

 تعبیر کند؟!!!

 نشأت مبارک

توانیم در آن بزرگ شده می كپس از این مقدمه راجع به خانواده عمر که مادرمان حفصه
کرد که تصور کنیم چگونه حفصه نشأتی مبارک داشت و در سایه محیطی زندگی می

 توانیم نظیری برای آن بیابیم.خیلی به ندرت می
کردند. این واقعه پنج قریش بنای کعبه را بازسازی میزمانی به دنیا آمد که  ك حفصه

با رأی درست و بصیرت  صبود. آن زمانی که پیامبر صسال قبل از بعثت پیامبر
حجر »العاده و درایت خاص خود، اختالف و نزاع میان قریش بر سر قرار دادن فوق

 در جایش، را خاتمه داد.« األسود

دختر عبداهلل، آن زن « شفاء»، و نوشتن را از داشتحفصه علم و ادبیات را دوست می
که یکی از زنان فصیح در قریشی و عدوی یاد گرفت. و پیوسته به دنبال علم بود تا این

 میان قریش شد.

 همانا اسالم آوردن عمر مایه فتح و پیروزی اسالم بود

رک چنان بر شوقتی که خورشید اسالم بر سرزمین جزیرة العرب طلوع کرد و عمر هم
کرد که عمر اسالم آورد تا شوکت و اقتداری علیه مشرکان باشد و آرزو می صبود، پیامبر

 ياللهم أعز اإلسالم بأحب هذین الرجلين إليک: بأب»فرمود: می صآنان را بترساند. پیامبر

خدایا! اسالم را با »: (2)«جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب، قال: وکان أحبهما إليه عمر

                                                                                                             
 اند.آن را روایت کرده 0023، به شماره مفقه فضائل عبدهللا بن عمر »، باب: «لصحابةفضائل ا»در مبحث 

 .3/022سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی،  -(1)

آن  0222به شماره « صحیح سنن الترمذی»آن را روایت کرده، و آلبانی در  3233ترمذی به شماره  -(2)
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رین این دو مرد در نظرت عزت ده: با ابوجهل بن هشام، یا با عمر بن خطاب. تمحبوب
یعنی عمر بن «. ترین آن دو مرد در نزد خداوند عمر بن خطاب بودراوی گوید: محبوب

 خطاب اسالم آورد و خداوند به وسیله او اسالم را عزت و اقتدار داد.
ان اسالم بود. چون عمر در اسالم آوردن عمر سبب بزرگی برای ظهور و قدرت و تو

ای توان و قدرت و شجاعت برجسته بود، و به خاطر خدا از مالمت هیچ مالمت کننده

 ترسید.نمی
گوید: همانا اسالم آوردن عمر، مایه فتح و پیروزی اسالم بود، و عبداهلل بن مسعود می

ر کعبه نماز هجرتش مایه نصرت و پیروزی اسالم بود، و خالفتش مایه رحمت بود. ما کنا
خواندیم تا این که عمر اسالم آورد. پس وقتی که عمر اسالم آورد، با قریش پیکار و نمی

 .(1)مبارزه کرد تا این که کنار کعبه نماز خواند و ما هم همراهش نماز خواندیم
این چنین اسالم وارد این خانه مبارک شد تا پناهگاهی محکم شود که از اسالم و 

 ی و حمایت کند.مسلمانان پشتیبان
 صاین چنین، خانواده مبارکِ عمر در سایه این دین عظیم و در کنار این پیامبر گرامی

زندگی کرد، تا از سرچشمه پاک سیراب شوند و از سنت و سیرت و اخالق و عبادت و 

 یاد بگیرند. صسلوک و مهر و محبت پیامبر

 ازدواج حفصه با خُنیس 

کی از پیشگامان و سابقین به سوی اسالم، به نام به سن بلوغ رسید، ی كوقتی حفصه
به خواستگاری او آمد. پس خُنیس با  م« عبداهلل بن حذافه»برادر « خُنیس بن حذافه»

حفصه ازدواج کرد. و حفصه همراه او در خوشبختی زیاد در سایه ایمان و اطاعت زندگی 
 کرد.

                                                                                                             
 را صحیح دانسته است.

اند. و حاکم آن را روایت کرده 30-3/33، «المستدرک»؛ و حاکم در 2/022، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

اند، و ذهبی هم با او گوید: اسناد این حدیث صحیح است ولی بخاری ومسلم آن را روایت نکردهمی

 موافقت کرده است.
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قم شود، اسالم آورد و اسالم داخل خانه ارقم بن ابواألر صکه پیامبرخُنیس قبل از آن

 بود. آوردنش به دست ابوبکر صدیق

 به سوی خداوند بشتابید

به  صشدت یافت، پس پیامبر صاذیت و آزار مشرکان به اصحاب پیامبر محبوب
اصحاب و یارانش اشاره کرد که به سرزمین حبشه هجرت کنند. خُنیس هم از جمله 

ه مکه بازگشت. وقتی که دید اذیت و آزار افرادی بود که به حبشه هجرت کرد و سپس ب
شود، همسرش حفصه را با خود برداشت و به و شکنجه مشرکان روز به روز زیاد می

به اصحاب و یارانش اجازه داد  صکه پیامبریثرب )مدینه منوره( هجرت کردند پس از آن
خوشبختی و جا این دو زوج در کنار انصار زندگی کردند و که به مدینه هجرت کنند. آن

هر چیزی در  صبه مدینه ـ شهری که با آمدن پیامبر صشان با هجرت پیامبر سعادت
چه قدر  صدور و بر آن نورانی شد ـ زیاد شد. خدایا! زندگی همراه پیامبر محبوب

 زیباست!

 فراق دردناک

در غزوه بدر که خداوند در آن، نصرت و عزت و پیروزی برای مسلمانان تقدیر کرده بود، 
کرد. وقتی که در آن نیس از قهرمانان این جنگ بود. او از اعماق قلبش شهادت را آرزو میخُ

کرد چنان مبارزه میهای زیادی در بدنش ایجاد شد اما با وجود آن همغزوه شرکت کرد، زخم
تا کالم و دین خداوند، غالب، و آیین کافران مغلوب باشد. پس از پایان یافتن غزوه بدر 

 وح به مدینه بازگشت.خُنیس مجر
القدر وفات یافت؛ کسی که جان خود را در راه خداوند باخت و به این صحابی جلیل

بر او نماز جنازه خواند و او  صترین فضیلت و افتخار دست یافت؛ پیامبر محبوببزرگ
 القدر عثمان بن مظعون به خاک سپرد.را در قبرستان بقیع کنار قبر صحابی جلیل

که هنوز جوان بود، بیوه  كق و دوری دردناک آمد ... و این چنین حفصهاین چنین فرا
اندوهگین شد تا جایی نزدیک بود قلبش پاره شود؛ اما او شد. و برای مرگ شوهرش بسیار 

هایش که ای داشت و زخمدر اوج سعادت و خوشبختی بود، چون شوهرش مرگ کریمانه
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 هند.داش به خاطر خدا بود، برایش گواهی میهمه

 این چنین حفصه مادر مؤمنان شد

سالگی بیوه شد، متأسف و ناراحت شد. این عمر برای دختر جوانش که در سن هیجده
اش را رباید و زندگیگی، جوانی حفصه را میکرد که بیوهمسأله عمر را دردمند می

و  دید، احساس دردشد و دخترش را اندوهگین میاش میمکد. و هر وقت داخل خانهمی

کرد. پس از تفکر طوالنی صالح دید که شوهری را برایش انتخاب کند تا در ناراحتی می
 .(1)کنارش آرام گیرد

پدرش او را به ابوبکر پیشنهاد کرد اما ابوبکر جوابی به او نداد. او را به عثمان پیشنهاد 
ور شد و کرد، عثمان گفت: در نظر دارم این روزها ازدواج نکنم. پس عمر از آن دو دلخ

یتزوج حفصة »فرمود:  صبرد، پیامبر صدلش شکست، و شکایت حالش را نزد پیامبر

کسی بهتر از عثمان » :«خير من حفصة يمن هو خير من عثمان؛ ویتزوج عثمان من ه
 صسپس پیامبر«. کندکند و عثمان با کسی بهتر از حفصه ازدواج میبا حفصه ازدواج می

 .(2)حفصه را به ازدواج او درآورد از حفصه خواستگاری کرد و عمر،

دخترش، ام کلثوم را پس از وفات خواهرش رقیه به ازدواج عثمان  صو رسول اهلل
 درآورد.

درآورد، ابوبکر او را دید و عذرخواهی  صوقتی که عمر، حفصه را به ازدواج پیامبر
ت نبود از حفصه یاد کرده بود و درس صکرد و گفت: از من دلخور نشو، چون رسول اهلل

 .(3)کردمکرد، قطعاً با او ازدواج میاو را رها می صکه من رازش را افشا کنم و اگر پیامبر
سال سوم هجری، قبل از جنگ اُحد با حفصه ازدواج کرد، و چهارصد  صرسول اهلل

ترین اکرام و افتخار و منت و درهم را به عنوان مهریه به او داد. و این ازدواج، بزرگ
 ـ بود. مفصه و پدرش ـ احسان برای ح

                                           
 .223صور من سیر الصحابیات، ص  -(1)

 اند.آن را روایت کرده 3/30، «الطبقات»در  ؛ و ابن سعد223-2/220، «النکاح»بخاری در مبحث  -(2)

عرض اإلنسان ابنته أو أخته علی أهل »، باب : «النکاح»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(3)

 آن را روایت کرده است. و این قسمتی از حدیث قبلی است. 2200، به شماره «الخیر
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 جایگاه واالی حفصه

اشغال کرد، بلکه جایگاه او میان همسران  صجایگاه واالیی را در قلب پیامبر كحفصه
 هم واال بود. صپیامبر

گفت: او کسی بود که از میان همسران اش میدرباره كتا جایی که مادرمان عایشه
 .(1)، در جایگاه و منزلت رقیب من بودصپیامبر

خالی از برخی احساسات و عواطف بشری نبود؛  صته زندگی همسران پاک پیامبرالب
چشمی و امثال آنها را به دنبال دارد، از این رو احساسات و عواطفی که حسادت یا هم

اش همراه همسرانش و اش را با تربیت ربانی در خانهامور زندگی صپیامبر محبوب
 .(2)کردی را به سوی طریق صحیح هدایت میداد و همگهمراه یاران و امتش سامان می

 شودبا یک مثال، مطلب روشن می

سازد چگونه حسادت گاهی اوقات میان گیری است که برای ما روشن میاین موضع
آن امور را با حکمت و  صشد ... و چگونه پیامبرظاهر می صهمسران پیامبر محبوب

 داد.تفکر و اندیشه و مهر و محبت سامان می

آمده که وی گوید: رسول  كحیح بخاری و صحیح مسلم از روایت عایشهدر ص
ماند. من و حفصه با هم خورد و کنار او مینزد زینب بنت جحش عسل می صاهلل

ای؟ نزد هر کدام از ما بیاید، به او بگوید گیاه مغافیر خورده صهمدستی کردیم که پیامبر
کنت أشرب  يال ولکن»فرمود:  صیامبرکنم. پمن بوی گیاه مغافیر را از تو احساس می

 .(3)«بذلک أحداً  يعسالً عند زینب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت ال تخبر
ام، اما از این به بعد دیگر این کار را نه، ولی نزد زینب بنت جحش عسل خورده»
 «.دهم که این خبر را به کسی نگوییکنم و تو را سوگند مینمی

                                           
 .0/002السیر، اثر ذهبی،  -(1)

 .332ص نساء مبشرات بالجنة،  -(2)

، شماره «یا أیها الذین لم تحرم ما أحل هللا لک(»)، باب : «تفسیر القرآن»متفق علیه. بخاری در مبحث  -(3)

، به «وجوب الکفارة علی من حرم امرأته ولم ینو الطالق»، باب: «الطالق»؛ و مسلم در مبحث 0220

 اند.آن را روایت کرده 2020شماره 
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، کنیزی داشت که با او صاند که رسول اهللآورده ت انساز روای (1)و نسائی و حاکم
آن کنیز را بر خود  صکه پیامبر کرد. عایشه و حفصه مدام تالش کردند تا ایننزدیکی می

ڀ    ڀ    پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ گاه خداوند این آیه را نازل کرد: حرام کرد. آن

 (.2)التحریم:  ژٺ   ٺ    ٺ    ٺ    ڀڀ
یامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حالل کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت پای »

 .(2)«کنی؟ و خداوند آمرزنده و رحیم استبر خود حرام می

 دهدمسابقه می صحفصه برای به دست آوردن خشنودی پیامبر محبوب 

زیباترین روزهای عمرش را گذراند. هر روز علم و  صهمراه با پیامبر محبوب كحفصه
شد. چرا زیاد نشود در حالی که او از منبع و ـ زیاد می ألقه و طاعتش برای خداوند ـ ف

 شد؟سرچشمه زالل علم نبوی سیراب می
داد. او از اش مسابقه میبرای به دست آوردن خشنودی صحفصه با همسران پیامبران

ه کرد. و هر لحظدریغ نمی صهیچ تالشی جهت خوشبخت کردن و مسرور کردن پیامبر
بود، بیشتر و بیشتر به خداوند  صشد در حالی که در کنار پیامبراز عمرش که سپری می

هر طاعت و عبادتی که او را به خداوند نزدیک  صشد. او از پیامبر محبوبنزدیک می
 کند، یاد گرفته بود.

شود خوشبختی بر روی خانه بال بگشاید، این چنین زندگی زناشویی که باعث می
 است.

 در بهشت است ص مسر پیامبرحفصه ه

را طالق داد، و دل حفصه شکست و تمام  كحفصه صدر روزی از روزها پیامبر محبوب

                                           
، اسنادش «فتح الباری»آن را روایت کرده است. و حافظ ابن حجر در  0/023، «المستدرک»حاکم در  -(1)

گویم: این حدیث نزد نسائی در را صحیح دانسته پس از آن که آن را به نسائی نسبت داده است. می

 وجود دارد. 202، به شماره «التفسیر»مبحث 

است اموری چند روی دهد و آیه  هیچ اشکالی ندارد که اسباب نزول یک آیه، متعدد باشد؛ چون ممکن -(2)

 شان نازل شود.راجع به همه
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او را  صکرد که شوهر و محبوب و پیامبرشدنیا در برابر چشمانش تار شد و او باور نمی
فرمانی را از خداوند متعال که هفت طبقه آسمان را  ؛طالق داده است ... ناگهان جبرئیل

که به سوی حفصه رجوع کند و را امر کند به این صشکافت، نازل کرد تا پیامبر محبوبمی
 باری دیگر حفصه را نزد خود برگرداند.

به او،  ؛حفصه را یک طالق داد، سپس بنا به دستور جبرئیل صدر حدیثی آمده که پیامبر

امة، وه»، و جبرئیل گفت: (1)حفصه را برگرداند امة، قوا او : »«الجنة يوجتک فز يإنها صوا
 «.دار، و همسر تو در بهشت استدار و شب زندهبسیار روزه

این عجب فضیلت و افتخاری است که تمام فضایل و مناقب در برابر آن از روی خجالت 
 نزد خداست. كگریزند. این، قدر و منزلت مادرمان حفصهو شرمساری می

 علم و فقه حفصه

ای به او تقوا معروف بود. و این صفات، جایگاه کریمانهبه علم و فقه و  كمادرمان حفصه
داده بود. و همان جایگاه در عصر خالفت راشده به ویژه در زمان  صنزد رسول اهلل

آمد که عمر به آراء و نظرات چنان محفوظ بود. و بسیار پیش میخالفت پدرش، عمر هم

ود که: حداکثر مدتی که زن کرد؛ از آن جمله سئوال عمر از حفصه بفقهی حفصه تکیه می
گفت: شش یا چهارماه  كتواند دوری شوهرش را تحمل کند، چه قدر است؟ حفصهمی

 .(2)است
در زمینه حدیث نبوی و عبادت مرجع بسیاری از صحابه بود.  كالمؤمنین حفصهام

چه را کرد، آنپیروی می صبرادرش عبداهلل بن عمر کسی که در همه چیز از رسول اهلل
کرد. عالوه بر آن، ابوبکر دیده بود، از او دریافت می صصه در خانه رسول اهللکه حف

انتخاب کرده بود تا حافظ قرآنی  صالمؤمنین حفصه را از میان همسران پیامبرام صدیق
آوری نموده بود. شاید انتخاب حفصه برای این کار از جانب باشد که ابوبکر آن را جمع

                                           
گوید:  اند. و ارناؤوط میآن را روایت کرده 0222؛ و ابن ماجه به شماره 0033ابوداود به شماره  -(1)

 حدیثی صحیح است.

 .2/220؛ و الدر المنثور، 2/022حیاة الصحابة،  -(2)
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اشد که در وجود حفصه جمع شده بود؛ صفاتی از قبیل تقوا، ابوبکر به خاطر آن صفاتی ب
داری. البته ناگفته نماند که حفصه در عصر خود قرائت خیلی خوبی علم و دانش و روزه

داشت. مردان کمی بودند که در قرائت و کتابت معروف شده باشند، پس در میان زنان 
ب نبوی بود که بسیاری از المؤمنین حفصه، شاگرد نجیوضعیت چگونه باید باشد؟ ام

 .(1)احکام نبوی را به مردم رساند

 ص وفات پیامبر محبوب

ای از همسر باوفا و صادقی بود که از هیچ تالشی جهت چنان نمونههم كحفصه
 کرد.خوشبخت کردن شوهرش دریغ نمی

خوشبختی مدام بر روی این خانه مبارک خیمه زده بود تا این که آن روز آمد که تمام 
وفات یافت. قلب حفصه به خاطر وفات  صتی تار شد وقتی که پیامبر محبوبهس

 کسی که شوهر و محبوب و پیامبرش بود، پر از غم و اندوه شد. صپیامبر
چنان عبادتگذار برای در عصر خود، هم صپس از وفات پیامبر محبوب هحفصه
در نماز و عبادت  اشـ بود تا جایی که دور و نزدیک همه به فضل و برتری ألخداوند ـ 

 دادند.گواهی می

 شوددار میعمر فاروق خالفت را عهده

هیچ تغییری نکرد بلکه  كدار شد، حفصهخالفت مسلمانان را عهده وقتی که عمر فاروق
کرد؛ روز به روز به خاطر کثرت روزه و چنان در زهد و پارسایی و بینوایی زندگی میهم

دانست که سلطنت شد، چون او به یقین میدیک میداری به خداوند متعال نزشب زنده
رساند؛ عملی که رساند و تنها عمل صالح و نیک به او نفع میپدرش به او هیچ نفعی نمی

 شود.ـ حاضر می ألحفصه با آن در پیشگاه خداوند ـ 
چنان مجد و افتخارات و زهد و پارسایی و تقوا و عدالت و فتوحات هم كحفصه

که آن روز فرا رسید که عمر با ضربات جنایتکارانه از کرد تا اینیپدرش را مشاهده م

                                           
 .332نساء مبشرات بالجنة، ص  -(1)
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ـ به قتل رسید. و عمر فاروق در لحظات آخر عمر  علیه اللعنةشمشیر ابولؤلؤ مجوسی ـ 
بر او  كاش بر بستر مرگ خوابید. دخترش حفصهپر از بذل و بخشش و ایثار و فداکاری

د. سپس بیرون رفت در حالی که پدرش داخل شد و یک ساعت به خاطر مرگش گریه کر
 سپرد. را به خدا می

 گویی؟به عبداهلل بن عباس گفتند: راجع به عمر چه می

گفت: رحمت خداوند بر ابوحفص! به خدا قسم، او یاور و پشتیبان اسالم، پناهگاه 
 ها به اوگر ضعیفان، و سنگر خلفا بود. او کسی بود که نیکییتیمان، مکان ایمان، یاری

گر مردم بود. با صبر و پایداری و تحمل و تقوا پناهگاه حق و یاری شد. عمرختم می
ها را فتح نمود، و نام خدا بر حق خداوند را بر پای داشت تا دین را پیروز کرد و سرزمین

شد. در فراخی و تنگدستی برای خدا عظمت های مرتفع برده میها و مکانها و کوهتپه
آن شکرگذار خدا بود. خداوند ندامت و پشیمانی را تا روز قیامت  قائل بود و در هر

 .(1)رنجانند و دشمن او هستندشامل حال کسانی گرداند که او را می

 های حفصه حمل شدامانت قرآن بر دوش

هایش حمل کرد. او کسی بود که ابوبکر وی را امانت قرآن را بر دوش كمادرمان حفصه
 آوری کرد، نگهداری کند.ه زید بن ثابت جمعانتخاب کرد تا قرآنی را ک

چنان نزد آوری شد، تا عهد خالفت عثمان همهایی که قرآن در آن جمعو آن مصحف
 آوری کرد.که عثمان آنها را در یک مصحف جمعحفصه بود تا این

 آوری قرآناین هم ماجرای جمع

ی از صحابه جهت پیکار با سپاهی را به فرماندهی خالد بن ولید همراه جمع کثیر ابوبکر
ـ نفرین خدا بر وی باد! ـ تدارک دید. مسلمانان با وی به شدت « مسیلمه کذاب»

که خداوند او را خوار کرد و کشته شد... در ضمن آن جنگ، تعداد زیادی جنگیدند تا این

د و گویند: این افراد هفتصد نفر بودنای میاز حامالن و حافظان قرآن به قتل رسیدند. عده

                                           
 .2/32اض النضرة، الری -(1)
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گویند، بیشتر از هفتصد نفر بودند. این جنگ در مکانی به نام یمامه بود. بعضی دیگر می
که باقی حافظان کشته شوند، به ذهن ابوبکر آوری قرآن پیش از آنجا اندیشه جمعاز این
 رسید.

 .(1)شنویم، زید بن ثابت میصاینک ماجرا را از زبان کاتب وحی رسول اهلل

پس از جنگ یمامه کسی را نزد من فرستاد. دیدم که  بکر صدیقگوید: ابوزید می

گفت: عمر نزد من آمد و گفت: در جنگ  عمر بن خطاب نزدش است. ابوبکر صدیق
ترسم که در جاهای دیگری، اند و مییمامه تعداد زیادی از قاریان قرآن به قتل رسیده

رود، و نظر من این است که به ن میه بسیاری از قرآن از بیدیگر قاریان به قتل برسند آنگا
 آوری قرآن دستور دهی.جمع

 نکرده است؟! صبه عمر گفتم: چگونه کاری کنیم که رسول اهلل
 عمر گفت: به خدا، این خیر است.

ام را برای آن گشود، و من که خداوند سینهکرد تا اینپیوسته عمر به من مراجعه می
 هم نظر عمر را داشتم.

این مرد )عمر( مرا »گوید: ابوبکر به من گفت: آمده است: زید می در روایتی دیگر
برای کاری فرا خوانده، و تو کاتب وحی هستی؛ اگر تو هم نظر عمر را داشته باشی از 

کنم و اگر خالف نظر او را داشته باشی و موافق من باشی، آن کار را شما تبعیت می
 .(2)انکار کردمسخن عمر را برایم گفت و من آن را «. کنمنمی

گوید، ابوبکر گفت: تو مرد جوان و خردمندی هستی و ما تو را قبول داریم، و زید می

                                           
 .022و  023ائمة الهدی و مصابیح الدجی، اثر شیخ محمد حسان و عوض الجزار، ص  -(1)

گوید: ابتدا ابوبکر آن را انکار کرد، سپس زید بن ثابت آن را انکار نمود، چون آن دو ابن بطال می -(2)

کار به خاطر احتیاط بیشتر  آوری قرآن را داشته باشد و اینرا ندیدند که اندیشه جمع صرسول هللا 

این احتیاط را رعایت کردند. اما وقتی که عمر فایده آن کار را  صچنان که پیامبر برای دین بود هم

آوری برایشان خاطرنشان ساخت که این کار برای این است که این ترس وجود دارد که اگر قرآن جمع

از بین روند آن وقت بسیاری از قرآن از بین نشود، وضعیت در آینده تغییر کند و قاریان قرآن همگی 

 .3/232رود. پس ابوبکر و زید به قول عمر، رجوع کردند و آن را پذیرفتند؛ فتح الباری، می
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 آوری قرآن کن.نوشتی، پس شروع به جمعمی صتو وحی را برای رسول اهلل
چه جا کنم هرگز به اندازه آنکردند که کوهی را جابهبه خدا قسم، اگر مرا مجبور می

کند. گفتم: چگونه آوری کنم، بر من سنگینی نمیاند که قرآن را جمعکه به من دستور داده
 نکرده است؟ گفت: به خدا، این خیر است. صکنید که رسول اهللکاری می

ام را برای کاری گشود که که خداوند سینهکرد تا اینو ابوبکر مدام به من مراجعه می

آوری قرآن از روی وع به جمعرا برای آن گشود. از این رو شر م سینه ابوبکر و عمر
های نازک و های خرما که برگ را انداخته و راست و باریک شده، و از روی سنگشاخه
که آخر سوره توبه را نزد ابوخزیمه انصاری های حافظان قرآن بود، نمودم؛ تا اینسینه

ھ  ھ  ے  ے  ژ دیدم که غیر از او نزد کسی ندیدم. آن هم این آیات است: 

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   ۓ  ۓ  

 (.203)التوبه: 
و  ؛به یقین، رسولى از خود شما بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است»

 «.و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است ؛اصرار بر هدایت شما دارد
ها نزد ابوبکر تا زمان وفاتش بود، سپس نزد عمر در طول حیاتش بود، و آن صحیفه

 .(1)بودم  س نزد حفصه دختر عمرسپ
ها را از او بگیرد تا قرآن را در زمان عثمان، کسی را نزد حفصه فرستاد که آن صحیفه

 آوری کند.در یک مصحف جمع

روایت شده است که: حذیفه بن یمان نزد عثمان آمد، و حذیفه آن  از انس بن مالک
کرد. در فتح آذربایجان جنگ میموقع با مردم شام در فتح ارمنستان و با مردم عراق 

اختالف مسلمانان در قرائت، حذیفه را ترسانید از این رو حذیفه به عثمان گفت: ای 
چنان که که در قرآن اختالف داشته باشند همامیرمؤمنان! به دادِ این امت برس قبل از آن

نزد یهودیان و مسیحیان در کتاب آسمانی خودشان اختالف داشتند. عثمان کسی را 

                                           
؛ ترمذی 0232، شماره «جمع القرآن»، باب : «فضائل القرآن»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(1)

 اند.آن را روایت کرده 2/023، «المناقب»بحث ؛ و نسائی در م3223شماره « التفسیر»در مبحث 
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آوری ها را برای ما بفرست تا آنها را در یک مصحف جمعحفصه فرستاد که آن صحیفه
گاه عثمان به نها را برای عثمان فرستاد. آگردانیم. حفصه آن صحیفهکنیم سپس به تو برمی

زید بن ثابت و عبداهلل بن زبیر و سعد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور 
آوری کنند. آنان نیز این کار را کردند. عثمان ها را در یک مصحف جمعداد که آن صحیفه

نظر به آن سه نفر قریشی گفت: هرگاه شما و زید بن ثابت در چیزی از قرآن اختالف

داشتید، آن را به زبان قریش بنویسید، چون قرآن به زبان شما نازل شده است. آنان کار 
ها را در یک مصحف که صحیفهردند تا اینآوری قرآن در یک مصحف را شروع کجمع

های قبلی را به حفصه برداری کردند. عثمان صحیفهواحد و یک قرائت واحد نسخه
آوری کرده بودند، به هر یک از نواحی فرستاد، و برگرداند. و از آن مصحفی که جمع

 .(1)چه از قرآن در غیر از این مصحف باشد، سوزانده شوددستور داد که هر آن

 

 اینک زمان رحلت فرا رسیده

احساس نزدیک شدن دیدار با خدا و  كالمؤمنین حفصهدر سال چهل و یک هجری، ام

دوستان خدا کرد. هنوز چند روزی از ماه شعبان همان سال نگذشته بود که به رفیق اعلی 
 .(2)پیوست

وفات یافت. و  صخبر در سراسر شهر پخش گردید که پاسدار قرآن همسر پیامبر
ـ برای تشییع جنازه وی  محابه کرام در پیشاپیش آنان ابوهریره و ابوسعید خدری ـ ص

 آمدند. 
والی مدینه در آن موقع مروان بن حکم بر او نماز جنازه خواند. و در قبرستان بقیع به 

هایش، عاصم و سالم و عبداهلل و حمزه بر خاک سپرده شد. برادرش عبداهلل، و برادرزاده
د. حفصه هنگام وفات شصت و سه سال سن داشت. و راجع به مال و سر قبرش آمدن

 صدقه دادن بخشی از آن به برادرش عبداهلل وصیت کرد.

                                           
، به «جمع القرآن عن انس بن مالک»، باب : «فضائل القرآن»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(1)

 آن را روایت کرده است. 0232شماره 

 .3/32؛ والطبقات، 0/02صفة الصفوة،  -(2)
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پس از حیاتی طوالنی و پر از عبادت و بذل و بخشش و  كاین چنین مادرمان حفصه
اش ایثار و فداکاری رحلت یافت ... مادرمان رحلت یافت، کسی که ابونعیم درباره

اش، حفصه بنت عمر بن اعتنا به نفس لوامهدار و بیزندهدار و شبید: او بسیار روزهگومی
 .(1)ـ بود كخطاب، وارث صحیفه جامع قرآن ـ 

در بهشت رحمان  صحفصه رحلت یافت تا به شوهر و محبوب و پیامبرش محمد

 إنها»گفت:  صاش به پیامبردرباره ؛ملحق شود ... آری، او کسی است که جبرئیل

امة وه امة قوا دار، و همسر تو زندهدار و شباو بسیار روزه»: «الجنة يزوجتک ف يصوا
 «.در بهشت است

خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و او را در همراهی پیامبر 
در بهشت و جای رحمتش قرار دهد، به راستی او سرپرست آن و قادر بر آن  صمحبوب

 است.

                                           
 .0/22الحلیة  -(1)



 :جحشزینب بنت 
 دستور خدا مبنی بر ازدواج با او از باالي هفت طبقه آسمان

القدر را بنویسم، زیاد مکث کردم؛ زنی که تمام که شرح حال این صحابیه جلیلقبل از این
هایش انواع فضل و خوبی و صالح در وجودش جمع شده است. فضایل و بزرگواری

 شروع کندداند چگونه بحث را کند و نمیانسان را متحیر می
زینب گوید: اش میباشیم، کسی که ذهبی درباره كاینک قرار است با زینب بنت جحش

از لحاظ دیانت و ورع و پرهیزگاری و بخشش و کارهای نیک و پسندیده، از زنان بزرگ 
 .(1)بود

 .(2)کننده راضی به امر خدا، و دلسوز بودخشوعگوید: اش میابو نعیم درباره
القدر، مادر مؤمنان زندگی هایمان همراه سیرت این زن جلیلا با دلپس با ما بیایید ت

کنیم با این امید که هر خواهر مسلمان از خالل آن سطرها، بداند که الگو و نمونه و 
 سرمشق چگونه است.

 این همان افتخار حقیقی است

 در محیط مکه بزرگ شد و خودش را از زنان بزرگ و بلندقدر مکه و پیرامون كزینب

دار، موقعیت واال و زیبایی وافر در او مکه دید. او کسی است که نسب اصیل و ریشه
 جمع شده است و خداوند انواع فضل و نیکی را در وجود او جمع گردانید.

است ... پدربزرگ زینب و  صاش، سرور اولین و آخرین، محمد بن عبداهللپسر دایی
 گ قریش در زمان خود بود.یکی است که نامش عبدالمطلب، بزر صرسول اهلل

صدا زده شد. و صاحب اولین پرچمی « امیرالمؤمنین»برادرش، اولین کسی بود که 
است که در اسالم برافراشته شده و یکی از شهیدان است. این فرد کسی نیست جز عبداهلل 

 .بن جحش
 است. برادر دیگرش، یکی از شاعران اسالم به نام ابواحمد بن جحش

نام برد. حمزه شیر خدا و سیدالشهداء )سرور  م توان حمزه و عباسهایش میاز میان دایی

                                           
 .0/020 سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی، -(1)

 .0/22حلیة، اثر ابونعیم،  -(2)
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کرد بخشید و به همسایه کمک میشهیدان( است. و عباس کسی است که مال و دارایی را می
 کرد.و درماندگان و بیچارگان را کمک و یاری می

 ك«جحش حمنه بنت»خواهرش، یکی از پیشگامان و سابقین به سوی اسالم، به نام 
 است.

 است. ك«أمیمه بنت عبدالمطلب»به نام  صمادرش، عمه پیامبر

ـ از باالی هفت طبقه آسمان او را به ازدواج  ألبلکه او تنها زنی است که خداوند ـ 
 پیامبر درآورد.

 جا بودشروع از همین

سی و سه سال قبل از بعثت در مکه به دنیا آمد و در خانه شرف و حسب و  كزینب
 گ شد.نسب بزر

های شرک و جاهلیت تمایل نفس زینب به حیاتی پاک و پاکیزه و به دور از پلیدی
کرد و اسالم، بوهای خوش و عطرآگینش را در مکه مکرمه پخش می داشت. کم کم نسیم

های پاک، کرد، آن وقت قلبهای هستی را نورانی میکم کم خورشید اسالم تمام قسمت

از جانب پروردگارش آورده بود،  صکه پیامبر محبوب با آغوش باز به استقبال نوری
 رفتند.می

را قبل از بعثتش دیده بود؛ از فراوانی  صعبداهلل بن جحش، برادر شقیقی زینب، پیامبر
کرد. به همین خاطر در عقل و امانتداری و صداقت و حسن برخوردش بسیار تعجب می

 داشت. صقلبش محبت و تقدیر و احترام زیادی نسبت به پیامبر
مبعوث شد، عبداهلل اسالم آورد و  صکه پیامبر محبوباز همین رو به محض این

ای درنگ نکرد و تردیدی به دل راه نداد. اسالم آوردنش قبل از موقعی بود که لحظه
 .(1)وارد خانه ارقم شود. پس او از پیشگامان و سابقین به سوی اسالم بود صپیامبر
 

                                           
 .022-0/023، اثر نگارنده، صأصحاب الرسول  -(1)
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 ملهجرت و صبر و پایداری و تح

توانست از سرچشمه قرآن و جا که میوقتی که ایمان، پرده دل زینب را لمس کرد، وی تا آن
ـ نزدیک  ألکرد. و کم کم روز به روز به خداوند ـ گرفت و خود را سیراب میسنت جرعه برمی

کند ـ البته برای رسیدن به شد تا جایی که احساس کرد که او در بهشتی حقیقی زندگی میمی
ـ.بهشت   باید صبر و فداکاری را پیشه کرد 

ترین که از انتشار اسالم اطالع یافتند، برخاستند تا سختکفار قریش به محض این
گردانند ... زینب و زنان  صعذاب و شکنجه را متوجه اصحاب و یاران پیامبر محبوب

آنان  قومش هم در این اذیت و آزار کفار قریش سهیم بودند و انواع اذیت و آزار بر سر
 آمد.هم می

وقتی که خداوند اجازه هجرت به مدینه را داد، پسران جحش به رهبری عبداهلل بن 
جحش هجرت کردند و برادرش ابواحمد بن جحش هم همراه عبداهلل بن جحش بود. 
ابواحمد شاعری صاحب بصیرت بود. همراه این دو، محمد بن عبداهلل بن جحش هم بود. و 

اش را بیان کنیم، خواهیم زندگانیزینب بنت جحش، که اینک می هایخواهرانشان به نام
حمنه بنت جحش ـ همسر مصعب بن عمیر ـ، و ام حبیب بنت جحش ـ همسر عبدالرحمن 

 بن عوف ـ رضی اهلل عنهن ـ، را با خود بردند.
شان بیرون رفتند، ابوسفیان بن حرب آن خانه وقتی که پسران جحش بن رئاب از خانه

د و آن را به عمرو بن علقمه فروخت. وقتی که این جریان به پسران جحش را غصب کر
به او گفتند:  صرسانید. رسول اهلل  صرسید، عبداهلل بن جحش آن را به اطالع رسول اهلل

ای عبداهلل! آیا : »«الجنة؟ يیا عبدهللا أن یعطيک هللا بها داراً خيراً منها ف ىأال ترض»
ای بهتر از آن را در بهشت به تو عطا ابل آن خانه، خانهراضی نیستی که خداوند در مق

 «.کند؟
پس آن : »«فذلک لک»فرمود:  صعبداهلل بن جحش گفت: چرا، راضی هستم. پیامبر

مکه را فتح کرد، ابواحمد ـ برادر  صپس وقتی که رسول اهلل «.خانه در بهشت برای تو
آن را به تأخیر  صد، رسول اهللحرف ز صشان با پیامبرعبداهلل بن جحش ـ راجع به خانه

دارد که شما ناپسند می صانداخت. مردم به ابواحمد گفتند: ای ابواحمد! همانا رسول اهلل
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تان رفته، به آن رجوع کنید. پس از سخن در چیزی از اموالتان که به خاطر خدا از دست
 دست برداشت و به ابوسفیان گفت:  صگفتن با رسول اهلل

 أبلغغغغغغف أباسغغغغغغفیان عغغغغغغن
 

 أمغغغغغغغر عواقبغغغغغغغه ندامغغغغغغغة 
 

ای ابوسفیان! راجع به کاری که عاقبت آن، ندامت و پشیمانی است، مطلبی را به تو »
 «.رسانممی

 دار ابغغغغغن عمغغغغغک بعتهغغغغغا
 

 بهغغغا عنغغغک الغرامغغغة يتقضغغغ 
 

 «.ای، باید خسارت آن را پرداخت کنیات که آن را فروختهخانه عموزاده»
 وحلغغغغغغغغغغیفکم بغغغغغغغغغغاهلل رب

 

 ةالنغغغغغغغاس مجتهغغغغغغغد القسغغغغغغغام 
 

 «کنم که:برای شما به خداوند پروردگار مردم به تأکید سوگند یاد می»
 ذهغغغب بهغغغاااذهغغغب بهغغغا، 

 

 (1)طوقتهغغغغا طغغغغوق الحمامغغغغة 
 

آن را ببر، آن را ببر، و همانند کبوتری که در گردن او طوق باشد؛ آن خانه هم »
 «.پیشکش تو باشد

 در کنار انصار

اش را انصار زیباترین روزهای زندگیاش از زنان در کنار خواهران دینی كزینب

ې  ژ فرماید: شان میکه خداوند دربارهگذراند... چه بگوییم راجع به انصار پس از این

ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

 ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 (.2)الحشر: 
این سرا )سرزمین مدینه( و در سرای ایمان پیش از  و برای کسانی است که در»

مهاجران مسکن گزیدند، هر مسلمانی را به سویشان هجرت کند دوست دارند، و در دل 
کنند، و آنها را بر خود مقدم خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی

ل و حرص نفس دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند، و کسانی که از بخمی

 «.اند، رستگارانندخویش بازداشته شده

                                           
 . با اندکی تصرف.223-0/222السیرة، اثر ابن هشام،  -(1)
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زینب، جایگاهی عالی را میان زنان اشغال کرد؛ او پناهگاه مستمندان و نیازمندان بود، مال 
دانست که انسان مؤمن به ناچار باید نهال خیر بخشید، چون به یقین میو کاالها را به آنان می

 ا در آخرت بچیند.ها رو نیکی را در دنیا بکارد تا نعمت
ها را گرفت و شبدار بود؛ روزها را روزه میدار و شب زندهزینب، زنی بسیار روزه

کرد. و کرد و در پیشگاه او گریه میکرد و با پروردگارش مناجات و راز و نیاز میاحیا می

کرد؛ خیر و نیکی را برای همه مردم نسبت به مردم پیرامون خود، نیکی و احسان می
دهد تا بعداً مادر مؤمنان ـ این اهلیت را به وی می ألداشت، گویی خداوند ـ ت میدوس
 شود.

 هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ فرماید: خداوند متعال می

 (.32)األحزاب:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ٺٺ  ٺ
با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را الزم بدانند، هیچ مرد و زن »

و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند، به  ؛اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشته باشد

 «.گمراهى آشکارى گرفتار شده است
 صنازل شده هنگامی که پیامبر كروایت شده که این آیه راجع به زینب بنت جحش

ازات طبقاتی موروثی را میان جماعت مسلمانان از بین ببرد در نتیجه همه خواست امتی
ای برای کسی بر کس دیگر نباشد جز مردم یکسان و برابر باشند؛ که هیچ فضل و برتری

تری بودند؛ از به تقوا. آن موقع بردگان آزاد شده به نسبت صاحبان برده در طبقه پائین
بود که پیامبر او  صن حارثه، برده آزاد شده رسول اهللجمله این بردگان آزاد شده، زید ب

خواست که با تزویج زنی  صرا به عنوان پسرخوانده خود اختیار کرد. پس رسول اهلل
هاشم، خویشاوند خود به نام زینب بنت جحش، به زید بن حارثه این شریف از طایفه بنی

اش ساقط ه خود در خانوادهمساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتیازات طبقاتی خود ب
دار و گسترده بود که جز فعل واقعی از طرف گرداند. این امتیازات آن چنان عمیق و ریشه

برد. گیرند، از بین نمیکه جامعه اسالمی او را به عنوان الگو و سرمشق می صرسول اهلل
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 تا در نهایت تمام بشریت در این زمینه راه او را بپیمایند.
وما »نقل کرده است:  م فسیر خود روایت کرده که عوفی از ابن عباسابن کثیر در ت

رفت تا برای  صسبب نزول این آیه این بود که رسول اهلل ....«کان لمؤمن وال مؤمنة 
پسرخوانده جوانش، زید بن حارثه خواستگاری کند. به همین منظور نزد زینب بنت 

زینب گفت: من با او ازدواج  رفت و او را برای زید خواستگاری کرد. كجحش اسدیه

زینب «. چرا، باید با او ازدواج کنی» :«بلی فانکحيه»فرمود:  صکنم. رسول اهللنمی
کنی؟ هنگامی که هر دو بحث گفت: ای رسول خدا، آیا راجع به خودم به من امر می

 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ ژ نازل کرد:  صکردند، خداوند این آیه را بر رسول خدامی

گاه زینب گفت: آیا تو راضی هستی که او با من ازدواج کند؟ آن ژ ... پ  پ  پ  ڀ
کنم سرپیچی نمی صزینب گفت: در این صورت از رسول اهلل«. بله»فرمود:  صرسول اهلل

 .(1)آورمو خودم را به ازدواج او در می

ک عدد زید بن حارثه ده دینار و شصت درهم، یک پیراهن زنانه، یک عدد روسری، ی
ملحفه، یک عدد شلوار، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را برای پسران جحش فرستاد 

 همه آنها را به زید بن حارثه داده بود. صکه پیامبر محبوب، محمد مصطفی
زندگی زناشوئی میان این دو زوج نزدیک به یک سال ادامه داشت، سپس اختالفات 

جا رسید که هیچ محبت و صفا و صمیمیت و خانوادگی میان آنان شروع شد و تا آن
 ای میان آنان نماند.دوستی

ڄ ڄ ژگفت: هم به او می صبرد، پیامبرمی صزید شکایت زینب را نزد پیامبر

 ص. پس پیامبر«دار و از خدا بپرهیز!همسرت را نگاه» ):٧٣األحزاب: ) ژڄ ڃ ڃ
اوند خالف آن را کرد که زینب را نگه دارد اما خدزید را نصیحت و توصیه می

خواهد که پس خداوند می«. و خداوند بر کار خود، غالب و مسلط است»خواهد؛ می
باشد تا عادت و رسم پسر خواندگی را ابطال کند و  صهمسر پیامبر محبوب« زینب»

گاه که نیاز خود را بدانان به های قبل از اسالم با همسران پسرخواندگانش بدانچون عرب

                                           
 .2/0322فی ظالل القرآن، سید قطب،  -(1)
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کردند؛ پس باید به نحوی این عادت جاهلیت طالقشان دادند، ازدواج نمیپایان بردند و 
شد تا جایی که روز به روز بیشتر می م را از بین برد. شکاف و اختالف میان زید و زینب

گاه دستور بایست از هم جدا شوند. آنبست رسید؛ پس به ناچار میزندگی میانشان به بن
که با او ازدواج کند، آمد.  صزینب و امر به رسول اهلل  خداوند مبنی بر اجازه طالق دادن

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ خداوند متعال فرمود: 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ    ڌڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڳ  ڱ  ڱ    ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 (.32حزاب: أل)ا ژڱ     
بیاور( زمانى را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به )به خاطر »

دار و از خدا همسرت را نگاه»گفتى: مى«( زید»ات او نعمت داده بودى )به فرزند خوانده
داشتى که و در دل چیزى را پنهان مى ؛کردى()و پیوسته این امر را تکرار مى« بپرهیز!

ترسیدى در حالى که خداوند سزاوارتر است و از مردم مى ؛دکنخداوند آن را آشکار مى
که از او بترسى! هنگامى که زید نیازش را از آن زن به سرآورد )و از او جدا شد(، ما او را 

 هایشانبه همسرى تو درآوردیم تا مشکلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده
ن خدا انجام شدنى است )و سنت غلط تحریم و فرما ؛نباشد -هنگامى که طالق گیرند -

 .«این زنان باید شکسته شود(
گوید: ابن ابی حاتم این ماجرا را می« فتح الباری»حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب 

از طریق سُدی روایت کرده و آن را در سیاق واضح و زیبایی آورده است که لفظش چنین 
به زینب بنت جحش، نازل شد. مادر زینب،  به ما خبر رسیده که این آیه راجع»است: 

خواست که زینب را به  صبود، و رسول اهلل صأمیمه بنت عبدالمطلب، عمه رسول اهلل 
ازدواج زید بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ اما زینب آن را نپسندید. سپس راضی 

بن حارثه  زینب را به ازدواج زید صبکند، پس پیامبر صشد به هر چه که رسول اهلل
ـ بعداً به پیامبرش اعالم کرد که زینب، بعداً از همسران او  ألدرآورد. سپس خداوند ـ 

که به زید امر کند که زینب را طالق دهد. کرد از اینشرم می صخواهد شد. پیامبر
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به او دستور  صگاه رسول اهللداد، آنپیوسته میان زید و زینب اختالف و نزاع روی می
ترسید که از او از مردم می صرا نگاه دارد و از خدا بترسد. و پیامبر داد که همسرش

، زید را پسرخوانده صکنند و بگویند محمد با زن پسرش ازدواج کرد، و پیامبرجویی عیب
ابن ابی حاتم از طریق علی بن زید از علی بن حسین بن علی روایتی «. خود اختیار کرده بود

با زینب ازدواج کند، به او اعالم کرد که  صکه پیامبراز آندارد که وی گوید: خداوند پیش 

آمد و شکایت زینب را نزد او آورد  صزینب، زن او خواهد شد. پس وقتی که زید نزد پیامبر
به او گفت: همسرت را نگاه دار و از خدا بترس، خداوند فرمود: به تو خبر داده  صو پیامبر

داشتی که خداوند رم، و تو چیزی را در دل پنهان میآوبودم که زینب را به ازدواج تو درمی
 .(1)سازدآن را آشکار می

 زینب این چنین مادر مؤمنان شد

با او ازدواج کرد  صاش سپری شد، رسول اهللرا طالق داد، و عده كوقتی که زید، زینب
ترین فضیلت و افتخار در تمام هستی برسد، و همسر سرور اولین و تا زینب به بزرگ

 و مادر مؤمنان بشود. صرین، حضرت محمدآخ

در  )وتخفی فی نفسک ما اهلل مبدیه(روایت شده است که آیه:  از انس بن مالک

 .(2)شأن زینب بنت جحش و زید بن حارثه نازل شده است

روایت شده است گوید: وقتی که عده زینب سپری شد، رسول  چنین از انسهم
انس گوید: پس زید روانه شد تا «. خواستگاری کناو را برای من »به زید گفت:  صاهلل
گوید: کرد. زید میکه نزد زینب آمد در حالی که زینب مایه خمیر مایه درست میاین

توانستم بنگرم که رسول ام به تنگ آمد تا جایی که نمیوقتی که زینب را دیدم، سینه
ب برگشته و گفتم: ای از او خواستگاری کرده است. پس به او پشت کردم و به عق صاهلل

کند. زینب گفت: من مرا نزد تو فرستاده و از تو خواستگاری می صزینب! رسول اهلل

                                           
 .3/330فتح الباری،  -(1)

تخفي في نفسک ما هللا مبدیه وتخشی ، باب: )و«تفسیر القرآن»حدیثی صحیح است. بخاری در مبحث  -(2)

، «المستدرک»؛ و حاکم در 3020؛ و ترمذی به شماره 0232، به شماره «الناس وهللا أحق أن تخشاه(

 اند.آن را روایت کرده 0/022
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که پروردگارم به من دستور دهد. پس زینب برخاست و به مسجد کنم تا اینکاری را نمی
آمد و بدون اجازه نزد زینب رفت.  صگاه رسول اهللرفت و آن آیه از قرآن نازل شد. آن

در طول روز نان و گوشت به ما داد. سپس مردم  ص گوید، زید گفت: رسول اهللانس 
کردند. پس رسول بیرون رفتند و افرادی ماندند که پس از صرف غذا در خانه صحبت می

اتاق زنانش را یکی یکی سر  صبیرون رفت و من هم به دنبالش رفتم. پیامبر صاهلل

ات را در چه ! خانوادهصگفتند: یا رسول اهللکرد و زنانش میزد و بر آنان سالم میمی
خبر دادم که جماعت  صدانم آیا من به پیامبر حال و وضعیتی دیدی؟ زید گوید: نمی

که روانه شد تا این صکه او به من خبر داد. زید گوید: پس پیامبراند یا اینبیرون رفته
انداخته  صمیان من و پیامبرگاه پرده داخل خانه شد، من هم رفتم و با او داخل شدم، آن
 آن جماعت را پند و اندرز داد. صشد و آیه حجاب نازل شد. زید گوید: سپس پیامبر

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ ابن رافع در روایت خود این آیه را افزوده است: 

ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 ژ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ےھ  ھ  ے
هاى پیامبر داخل نشوید مگر به اید! در خانهاى کسانى که ایمان آورده»(. 23)األحزاب: 

شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى که )قبل از موعد نیایید و( در انتظار وقت 
 و وقتى غذا خوردید پراکنده ؛اما هنگامى که دعوت شدید داخل شوید ؛غذا ننشینید

این عمل، پیامبر را ناراحت  ؛شوید، و )بعد از صرف غذا( به بحث و صحبت ننشینید
اما خداوند از )بیان( حق شرم  ؛گوید(کند )و چیزى نمىنماید، ولى از شما شرم مىمى

 .(1)«ندارد
، نزول آیه حجاب به سبب وی بود. و این هم كها و فضایل زینبپس، یکی از برکت

 .اش بوددر صبح عروسی

 دهدخداوند از باالی هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زینب می

                                           
 اند.آن را روایت کرده 222-3/222؛ و احمد در مسند خود، 2/3222؛ نسائی، 2003مسلم به شماره  -(1)
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بینم که کلمات در مقابل آن فضیلت و افتخار بزرگ از روی به خدا قسم، گویی می
کنند. پس خداوند خودش از باالی هفت طبقه آسمان شرمساری و خجالت فرار می

به این فضیلتی که  كرمان زینبدهد. و به همین خاطر ماددستور به ازدواج با زینب می
 کرد.کند، افتخار میدنیا با تمام امکاناتش با آن برابری نمی
از زینب  صگوید: زید بن حارثه آمد و پیش پیامبراز انس روایت شده است که می

از خدا بترس و » :«اتق هللا وأمسک عليک زوجک»فرمود:  صکرد. پیامبرشکایت می
کرد، حتماً این چیزی را کتمان می صگوید: اگر رسول اهللیانس م«. همسرت را نگاه دار

گفت: کرد میافتخار می صکرد. زینب بر همسران پیامبرموضوع را کتمان می
درآورده در حالی که خداوند متعال از باالی  صهایتان شما را به ازدواج با پیامبرخانواده

 .(1)درآورد صهفت طبقه آسمان مرا به ازدواج با پیامبر

گفت: آیه شنیدم می گوید: از انس بن مالکاز عیسی بن طهمان روایت شده است که می
در آن روز، به خاطر ازدواج با زینب،  صحجاب درباره زینب بنت جحش نازل شد. پیامبر

همانا خداوند »گفت: کرد و میافتخار می صنان و گوشت به مردم داد. و زینب بر زنان پیامبر

 .(2)«درآورد صازدواج با پیامبر در آسمان مرا به

 ص جایگاه زینب نزد رسول اهلل

اشغال کرده بود. و به  صجایگاه واالیی را در قلب رسول خدا كپس از عایشه كزینب
و زینب کسی بود که از میان »گفت: همین خاطر مادرمان عایشه راجع به زینب می

 .(3)«رقیب من بود صهمسران پیامبر
در آسمان مجد و عظمت، در مکانی بلند پرواز کرده،  كت جحشالمؤمنین زینب بنام

و باالترین مقامات نزدیکی و شرف و بزرگی را از همان لحظه ورودش به خانه پاک 
از آن خود کرد. خداوند ـ  صنبوی به دست آورد و جایگاه عظیمی را نزد پیامبر گرامی 

                                           
 اند.آن را روایت کرده 3023؛ و ترمذی به شماره 2002ماره بخاری به ش -(1)

 اند.آن را روایت کرده 3/002؛ و احمد در مسند خود، 2002بخاری به شماره  -(2)

 اند.آن را روایت کرده 0222؛ و مسلم به شماره 0222بخاری به شماره  -(3)
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نظیر و یگانه ساخته، یان زنان بیـ با صفات واال و رفتار و اعمال زیبا که او را در م أل
 دوست و مکرم داشته است.

های خیر و نیکی زیاد اقتباس کرده، و در راه صاز اخالق رسول اهلل كالمؤمنینزینب ام
رفت، چون به ویژه در زهد و دوری از چیزهای هیچ و پوچ دنیا گام به گام به دنبال او می

او بخشنده و سخاوتمند بود و در بخشش و آخرت بهتر و ماندگار است. به همین خاطر، 

 ها و روایات عطرآگینی دارد.سخاوت و زهد، داستان
کرد، از این رو هم این خصلت پسندیده در همسرش زینب را درک می صرسول اهلل

شد و او را مورد ستایش و تمجید قرار در درون خود جایگاه بزرگی برای زینب قائل می
گفت که زینب در کارهای یکان و خوبان است. به همسرانش میکه او از نداد به اینمی

 شان دست باالتری دارد.معروف و پسندیده، از همه
خواند؛ قلبی خاشع و فروتن داشت؛ و زیاد نماز می كزینب بنت جحش، مادر مؤمنان

این صفات عالی در او را دوست  صهمیشه با خداوند ارتباط داشت. و رسول خدا
 .(1)بسیار خوشایند بود صش و ارتباطش با پروردگار برای پیامبرداشت و نمازمی

گوید: قضیه ازدواج زینب بنت جحش نزد انس ذکر از ثابت روایت شده است که می

ام که به اندازه زینب، برای هیچ یک از همسرانش غذای را ندیده صشد، انس گفت: پیامبر
 .(2)یک گوسفند را به میهمانان دادولیمه داده باشد؛ در مهمانی عروسی زینب بنت جحش 

نزد زینب بنت جحش عسل  صگوید: رسول اهللروایت شده است که می كاز عایشه
نزد هر کدام  صماند. من و حفصه با هم همدستی کردیم که پیامبرخورد و کنار او میمی

کنم. میای؟ همانا من بوی مغافیر را از تو احساس از ما آمد، به او بگوید: مغافیر خورده
کنت أشرب عسالً عند زینب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت  يال ولکن»فرمود:  صپیامبر

خوردم. اما از این به نه، ولی نزد زینب بنت جحش عسل می»: (1()3)«بذلک أحداً  يال تخبر

                                           
 صرف.. با اندکی ت322-322نساء أهل البیت، احمد خلیل جمعه، ص  -(1)

 اند.آن را روایت کرده 3203؛ و ابوداود به شماره 2202؛ مسلم به شماره 2222بخاری به شماره  -(2)

یا أیها النبي لم تحرم ما أحل هللا لک ـ تا ـ إن تتوبا إلى »این زیادت آمده است:  2022نزد بخاری به شماره  -(3)

بلکه عسل : » صحدیثاً( به خاطر گفته پیامبر  به عایشه و حفصه، )وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه« هللا

 «.خوردم
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دهم که این مطلب را به بعد دیگر عسل را نزد زینب نخواهم خورد. و تو را سوگند می
 «.احدی خبر ندهی

دانست، و با سه را می صاش نزد پیامبر گرامیجایگاه و مرتبه كبه همین خاطر زینب
 کرد.افتخار می صخصلت بر زنان پیامبر

گفت: من با سه چیز می صگوید: زینب به پیامبرروایت شده است که می :از شعبی

پدربزرگ من  -2بالم که هیچ یک از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند: به خود می
سفیر  -3خداوند از آسمان مرا به ازدواج تو درآورد.  -0و پدربزرگ تو، یکی است. 

 .(2)بود ؛خدا، برای امر ازدواج ما، جبرئیل
اشاره  صاست که به جایگاه هَوویش، زینب نزد رسول خدا  كاین مادر مؤمنان، ام سلمه

آمد، از او خیلی خوشش می صامبربود و پی صگوید: زینب مورد توجه رسول خداکند، میمی
 .(3)دار بوددار و شب زندهو زینب زنی نیک و صالح، بسیار روزه

 

 م جایگاه زینب بنت جحش در قلب عایشه

بینیم که را جریحه دار کرد، رخ داد، می كوقتی که ماجرای افک که قلب مادرمان عایشه 
خاطر جایگاه واالیی در قلب  گیری عظیمی اتخاذ کرد که به همینموضع كمادرمان زینب
 اشغال کرد. كمادرمان عایشه

 در حدیثی که بخاری در خصوص ماجرای افک روایت کرده، آمده است: 
راجع به قضیه من از زینب دختر جحش پرسید و فرمود:  صعایشه گفت: رسول خدا

ت: ای زینب گف« ای؟ای یا چه دیدهای زینب چه دانسته» :«یا زینب ماذا علمت أو رأیت»
ام. عایشه دارم، جز خیر و نیکی چیزی ندانسته، چشم و گوشم را نگاه میصرسول خدا

رقیب من بود، پس خداوند به سبب  صگفت: زینب کسی بود که از میان همسران پیامبر

                                                                                                             
 اند.آن را روایت کرده 0220؛ و ابوداود به شماره 2020؛ مسلم به شماره 0220بخاری به شماره  -(1)

 .2/032، «أنساب األشراف»؛ و 0/202البدایة و النهایة،  -(2)

 .0/302تهذیب األسماء و اللغات،  -(3)
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 .(1)«ورع و تقوایش، او را از فتنه این ماجرا محفوظ کرد
پس »... گفت:  كث ـ عایشهدر حدیثی که مسلم روایتش کرده، ـ در قسمتی از حدی

فرستادند. زینب  صرا نزد پیامبر صزینب بنت جحش، همسر پیامبر صهمسران پیامبر
رقیب من بود. و  صاز لحاظ منزلت نزد رسول خدا صکسی بود که از میان همسران پیامبر

له رحم ام که از زینب دیندارتر، باتقواتر و راستگوتر باشد، و بیشتر از او صهرگز زنی را ندیده

را به جا آورد و بیشتر صدقه دهد و بیشتر خودش را وقف عملی بکند که با آن به خداوند 
 .(2)«متعال نزدیک شود

 های فانی آنزهد و پارسایی زینب در مقابل دنیا و زینت

کرد، بلکه با دستش به مال یا چیزی از کاالهای فانی دنیا توجه نمی كالمؤمنین زینبام
فروخت و آن ساخت، میچه را که میکرد و آندوزی میکرد، کفشغی میکرد؛ دباکار می

چه به کرامت و بزرگواری زینب نزد خدا و داد. از جمله آنرا در راه خدا به صدقه می
کند، اش در مال هر اندازه باشد، اشاره میمستجاب بودن دعایش، و زهد و پارسائی

کند ... اینک به سخنان برزه بنت رافع چیزی است که شاهد عینی این چیزها نقل می

گوید: وقتی اموال و دهد، وی میدهیم که در این خصوص به ما خبر میگوش فرا می
مقداری وسایل را برای زینب بنت  بخشیدند، عمر بن خطابوسایل غنیمت را می

 فرستاد. وقتی این وسایل را نزدش بردند، گفت: خداوند، عمر را ببخشاید! غیر كجحش
ها ترند که این وسایل برایشان باشد. گفتند: ایناز من دیگر خواهرانم از من مستحق

اش برای توست. گفت: سبحان اهلل! و از میان وسایل، لباسی را بر تنش کرد. سپس به همه
من گفت: دستت را در این وسایل داخل کن و چیزی را از آن بردار و آن را به فالنی و 

چه انش و یتیمان ـ بده. همه وسایل را بخشید تا جایی که فقط آنفالنی ـ از خویشاوند
گاه برزه بنت رافع به او گفت: خداوند تو را ببخشاید ای مادر زیر لباس بود، باقی ماند. آن

چه زیر لباس است، مؤمنان! به خدا، ما هم در این وسایل، حقی داشتیم. زینب گفت: آن

                                           
 آن را روایت کرده است. 0222بخاری به شماره  -(1)

 آن را روایت کرده است. 0000مسلم به شماره  -(2)
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نج درهم یافتیم. سپس زینب دستش را به سوی برای شما. پس زیر لباس، هشتاد و پ
آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، پس از امسال بخشش و عطایای عمر نصیب من نشود! 

 .(1)گاه پس از مدتی وفات یافتراوی گوید: آن
گفت: خدایا، سال آینده ابن سعد روایت کرده که وقتی اموال برای زینب برده شد، می

ن، چون آن فتنه و بالست. سپس آن اموال را میان بستگانش و این اموال را نصیب من نک

رسید، او گفت: این زنی است پرخیر و برکت.  نیازمندان تقسیم کرد. این خبر به عمر
گاه بر درش ایستاد و سالم کرد و گفت: به من خبر رسیده که آن اموال را میان آن

زینب هم با آن مال زندگانی  نیازمندان تقسیم کردی، سپس هزار درهم برایش فرستاد.

 .(2)خود را به سر برد. ـ خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند! ـ

شود، روایتی است که ابن سعد در اش در دنیا اضافه میچه که به زهد و پارسائیآن
هیچ درهم و دیناری را از خود  كطبقات خود آورده است. او گوید: زینب بنت جحش

داد، و وی پناهگاه چه را که در اختیارش بود، به صدقه میا نگذاشت، او تمام آنبه ج
 .(3)مستمندان و فقیران بود

در حق زینب است، پیامبری که از روی هوی  صای عظیم از پیامبر محبوباین اشاره
 گوید و این فضیلت و افتخاری بزرگ برای زینب است.و هوس سخن نمی

گوید، رسول روایت شده است که می كالمؤمنینعایشه ام از عایشه دختر طلحه از
از میان شما همسران من، آن کس که : »«أطولکن یداً  يب اً أسرعکن لحاق»فرمود:  صاهلل

 «.دستش از همه درازتر باشد، زودتر به من ملحق خواهد شد
، گرفتند که ببینند کدام یکدستشان را اندازه می صگوید: همسران پیامبرعایشه می

 «.دستش درازتر است
کرد و وی افزود: زینب، از همه ما دستش درازتر بود، چون با دست خود کار می

 .(4)داددست رنجش را به صدقه می

                                           
 .0/020؛ و السیر، 02-0/03؛ صفة الصفوة، 222-3/222الطبقات، اثر ابن سعد،  -(1)

 .0/032حیاة الصحابة،  -(2)

 . با اندکی تصرف.222-222نساء مبشرات بالجنة، ص  -(3)

 وایت کرده است.آن را ر 0020مسلم به شماره  -(4)
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 «:أطولکن یداً  يیتبعن»به همسرانش گفت:  صاز عایشه روایت شده است که پیامبر
، صد از پیامبر آید. پس ما بعآن کس که دستش از شما درازتر است، به دنبال من می»

کشیدیم تا ببینیم کدام یک از ما دستش درازتر است. مدام این دستان خود را بر دیوار می
قد بود و دستش از ما که زینب وفات یافت. وی زنی کوتاهدادیم تا اینکار را انجام می

از آن عبارت، صدقه بود. چون زینب  صدرازتر نبود. آن موقع دانستیم که مراد پیامبر

رنجش را صدقه کرد، و دستدوزی میکرد، کفشکرد؛ دباغی میارهای دستی میک
 .(1)دادمی

 اینک زمان رحلت فرا رسیده

احساس کرد که دیدارش  كالمؤمنین زینبمیالدی، ام 202هجری برابر با  02در سال 
: با خدا نزدیک شده است. او برای این دیدار مبارک همیشه آماده بود و هنگام مرگ گفت

ام. شاید عمر کفن را برایم بفرستد؛ پس اگر کفنی فرستاد، من کفن خودم را آماده کرده
ام یا کفنی که عمر برایم فرستاده( صدقه یکی از آن دو کفن را )کفنی که خود آماده کرده

 .(2)بدهید، اگر توانستید. هرگاه صالح دانستید که إزار مرا صدقه دهید، آن کار را بکنید

حمن بن أبزی روایت شده است که وی همراه عمر، بر جنازه زینب بنت از عبدالر
 صاولین زنی است که پس از پیامبر صجحش نماز خواند. زینب از میان همسران پیامبر

وفات یافت. عمر چهار تکبیر نماز میت را به جا آورد و سپس کسی را نزد همسران 
به خاک بسپارد؟ عبدالرحمن گوید:  دهید او رافرستاد که به چه کسی دستور می صپیامبر

کسی را  صداشت که خودش این کار را انجام دهد. پس همسران پیامبرعمر دوست می
نزد عمر فرستادند که زینب در زمان حیاتش ایشان را در نظر داشت. عمر بن خطاب 

 .(3)گویندگفت: آنان راست می
ه شد، و حضرت عمر بن گفته که زینب در قبرستان بقیع به خاک سپرد :امام نووی

                                           
، «المستدرک»آن را روایت کرده، و سند آن قوی است. حاکم در  3/223، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

 آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با او موافقت کرده است. 0/02

 .3/222طبقات ابن سعد،  -(2)

 .آن را روایت کرده، و اسناد آن، صحیح است 3/33« الطبقات»ابن سعد در  -(3)



   

 صبانوان نمونه عصر پیامبر    113
  

بر او نماز جنازه خواند. و اسامه بن زید، محمد بن عبداهلل بن جحش، عبداهلل بن  خطاب
أبی احمد بن جحش، محمد بن طلحه بن عبیداهلل که پسرخواهرش حمنه بود، همگی بر 

. شرح حال و زندگینامه زینب (1)شان محارم زینب بودندسر قبرش حضور یافتند، که همه
 دهیم: خاتمه می كجحش را با این گفته مادرمان عایشهبنت 

وی گوید: رحمت خدا بر زینب! او در دنیا به بزرگواری و شرافتی رسید که هیچ 
درآورد و  صرسد؛ همانا خداوند او را به ازدواج پیامبربزرگواری و شرافتی به آن نمی

لحاقاً أطولکن  يسرعکن بأ»به ما گفت:  صقرآن به تصریح آن را بیان کرد. و رسول اهلل

از میان شما همسران من، آن کس که دستش از همه درازتر باشد، زودتر به من »: «باعاً 
شود به زینب مژده داده که خیلی زود به او ملحق می صیعنی پیامبر«. ملحق خواهد شد
 .(2)در بهشت است صو او همسر پیامبر

ـ از باالی  ألان که خداوند ـ هجری وفات یافت و مادر محبوبم 02در سال  كزینب
درآورد، از دنیا رفت تا داخل بهشت خداوند  صهفت آسمان او را به ازدواج رسول اهلل
هایی است که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ رحمان شود؛ بهشتی که در آن نعمت

 گوشی آن را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.

 
ا راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش خداوند از او راضی باد و او ر

 گرداند!

                                           
 .302-0/302تهذیب األسماء و اللغات،  -(1)

 .0/022سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی،  -(2)



 :صفيه بنت حُيی
 مانا تو دختر پيامبر هستی ... عمویت پيامبر بود ... و همسر پيامبر هستی.ه

  صمحمد رسول اهلل 

را از میان عرب ـ نه از میان یهود ـ برای پیامبری برگزید،  صوقتی که خداوند متعال محمد
هایشان را خورد و به تدریج ن پر از حسادت و کینه شد و کینه و خشم دلهای یهودیادرون

گفتند: محمد همان پیامبری نیست که ما در کردند و میدر نبوت و دین و آئینش شک می
چه نهایشان آخواستیم. و در کتاببودیم، و دین او آن دینی نیست که ما میانتظارش 

ای که بر ف کردند و هر اسم یا صفت یا اشارهآمده بود، تحری صدرباره حضرت محمد
آمده تا کتابی که پیش  صدانستند که پیامبرکرد، تغییر دادند و این را میداللت می صپیامبر

ای که نزد روی آنان است، تصدیق نماید و با تمام اوصاف این پیامبر درس ناخوانده
طلبی موروثی بر برتری یابند، موافق است؛ ولی طبیعتِخودشان در کتاب تورات می

شان غلبه پیدا کرده بود، چون بر این اعتقاد بودند که آنان پسران و دوستان خدا و درون
اند، و فرستادگان و پیامبران فقط از میان آنان است. و برایشان ملت برگزیده خدا در زمین

دشمنی و  ها باشد؛ به همین خاطرخیلی سخت و دشوار بود که این پیامبر از میان عرب
و دعوتش از  صور ساختند و دشمنی با رسول خداشعله صتوزی را به نسبت پیامبرکینه

 هایشان نهفته بود.همان لحظه بعثتش، در درون
به مدینه هجرت نمود، آنان اولین کسانی بودند که به وی کافر  صوقتی که پیامبر

نه شد، با دشمنی و مکر و وارد مدی صشدند، بلکه آنان از همان روز اولی که رسول اهلل
کننده و مبهم از حیله با او برخورد کردند و بعضی از اعراب را بر نفاق و سئواالت گیج

تشویق و ترغیب نمودند و همدیگر را به نیرنگ و حیله همیشگی در حق  صپیامبر
 .(1)و اسالم سفارش کردند صپیامبر

 گوید: می :امام ابن قیم
با وی سه دسته بودند:  گیری، کفار از لحاظ موضعبه مدینه آمد صوقتی پیامبر

 صبا آنان مصالحه نمود و با آنان عهد و پیمان بست که آنان با پیامبر صای، پیامبردسته

                                           
 .023رجال مبشرون بالجنة، ص  -(1)
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را علیه او کمک و  صچینی نکنند و دشمنان پیامبرتوطئه صجنگ نکنند و علیه پیامبر
ز آن طرف آنان بر کفرشان باشند و یاری نکنند و با آنان پیمان دوستی و همیاری ببندند، ا

 صای دیگر کسانی بودند که با پیامبرخون و مال و آبرویشان محفوظ باشد. دسته
توزی ورزیدند. دسته سوم، کسانی بودند که کاری جنگیدند و در حق وی دشمنی و کینه

بودند که نداشتند، نه با او مصالحه نمودند و نه با او جنگ کردند، بلکه منتظر  صبا پیامبر

انجامد و آنان هم به تناسب آن یا وضعیت دشمنانش به کجا می صوضعیت پیامبر 
وضعیت زندگی کنند. سپس از میان این کافران، کسانی بودند که در درون دوست 

ای بودند که بر عکس بر دشمنان پیروز و غالب شود و عده صداشتند که پیامبرمی
ای بودند که در بر او پیروز و غالب شوند، و عده صداشتند که دشمنان پیامبردوست می

بودند تا از  صبودند اما در حقیقت و در باطن همراه دشمنان پیامبر صظاهر همراه پیامبر
چه که به وسیله آن صهر دو طرف در امان باشند. این دسته اخیر، منافقان بودند. پیامبر

 .(1)کردها برخورد میوهداد، با هر یک از این گرپروردگارش به وی دستور می
ای نامهبا یهودیان مدینه عهد و پیمان بست و میان او و یهودیان، پیمان صرسول خدا

و اکثرشان اسالم  (2)نوشته شد. دانشمند یهودیان، عبداهلل بن سالم به دین اسالم گروید

 نیاوردند و بر کفر ماندند.
نضیر، و بنی قُریظه. هر سه قبیله با یهودیان مدینه سه قبیله بودند: بنی قینُقاع، بنی 

بر بنی قینُقاع منت نهاد و آنان را آزاد کرد؛ بنی نضیر را از  صجنگیدند. پیامبر صپیامبر
مدینه بیرون کرد؛ و جنگجویان بنی قُریظه را به قتل رسانید، و کودکان و زنانشان را اسیر 

درباره یهودیان بنی قُریظه کرد. و سوره حشر درباره یهودیان بنی نضیر و سوره احزاب 
 .(3)نازل شد

 

 مانتوقفی همراه میهمان مبارک

                                           
 .3/202زاد المعاد،  -(1)

 .2/222صحیح بخاری،  -(2)

 .3/22زاد المعاد،  -(3)
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شان به نسبت اسالم و مسلمانان را به این خاطر ذکر توزیاین مقدمه راجع به یهود و کینه
مان از یهودیان خیبر بود ولی خداوند علیم و خبیر خواست که او کردم که میهمان مبارک

گرداند... به خدا قسم، این یک  صر و نذیر، حضرت محمدرا مادر مؤمنان و همسر بشی
 لطف و بخشش ربانی است. به راستی خداوند بر هر چیزی تواناست.

ای حقیقی باشیم و ببینیم چگونه که خداوند زنده را از مرده ما قرار است همراه معجزه

شان مرده بود، هایکرد که قلبمان میان مردمانی زندگی میآورد. میهمان مبارکبیرون می
چون آنان پروردگارشان را نشناختند. پس خداوند متعال وزشی ایمانی در قلبش انداخت 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ فرماید: تا حیات به آن نفوذ کند؛ خداوند متعال می

ھ     ھ  ھ  ھ  ے            ہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 (.200)األنعام:  ژے  ۓ  
ى که مرده بود، سپس او را زنده کردیم، و نورى برایش قرار دادیم که با آن در آیا کس»

میان مردم راه برود، همانند کسى است که در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! این 
دادند، تزیین شده )و زیبا جلوه کرده( گونه براى کافران، اعمال )زشتى( که انجام مى

 «.است
مؤمنین صفیه بنت حیی بن اخطب بن سعیه، از اوالد و نواده الوی الما قرار است با ام

ـ و سپس از نواده پیامبر خدا، هارون  إلپسر پیامبر خدا، اسرائیل بن اسحاق بن ابراهیم ـ 
 .(1)باشیم ؛

گوید: صفیه، زنی شریف، خردمند، دارای حسب و زیبائی و دین بود. ـ امام ذهبی می
 .(2)خداوند از وی راضی باد! ـ

گوید: و یکی از این زنان، زن پاک و پرهیزگار، دارای چشمی گریان، حافظ ابونعیم می
 .(3)باشدمی صصفیه پاک، همسر پیامبر

                                           
 .0/032سیر أعالم النبالء،  -(1)

 .0/030همان،  -(2)

 .0/20حلیة األولیاء،  -(3)
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 شروع چگونه بود؟

نام داشت که بزرگ و رئیس « حیی بن اخطب»از یهودیان خیبر بود. پدرش  كصفیه
یه همراه وی در فراخی و شد. صفیهودیان خیبر بود که از دستورات و اوامرش اطاعت می

کرد که نعمت حقیقی همان نعمت قلب است نه خوشی و نعمت زیست، ولی احساس می
 نعمت جسم.

وقتی که به سن بلوغ و رشد رسید، بزرگان قومش خواهان ازدواج با او بودند؛ پس 
 سالم بن ابی الحقیق با وی ازدواج کرد. پس از او، کنانه بن ابی الحقیق ـ که از شعرای

 یهود بود ـ با او ازدواج کرد. کنانه در جنگ خیبر به قتل رسید.

 خورشید اسالم ... و دشمنی یهود

چنان که گفته شد وقتی که خورشید اسالم بر سرزمین جزیرة العرب طلوع کرد، یهودیان ـ هم
و رسالتش شد:  صتوزی به نسبت پیامبر هایشان پر از پلیدی و کینه و حسادت و کینهـ قلب

این کینه و  كیکی از آنان باشد نه از عرب. و صفیه صکردند که پیامبرهودیان آرزو میی
آمد، و یارانش بیرون می صنسبت به پیامبر « حیی بن اخطب»حسدی که از قلب پدرش، 

های بعدی این قضیه را به صورت واضح و آشکار برای ما روشن گیریدید. شاید موضعمی
 سازد.

عبداهلل بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم برایم نقل کرد  گوید:ابن اسحاق می
ترین فرزند گوید: من محبوبکه: از صفیه بنت حیی بن اخطب روایت شده است که می

بودم، مرا با خود در نزد پدرم و عمویم، ابویاسر بودم. هرگاه همراه با فرزندی از آنان می
به مدینه آمد و  صدادند. وقتی که رسول اهللداشتند و مرا بر فرزند دیگر ترجیح میبرمی

و عمویم « حیی بن اخطب»در قباء میان طایفه بنی عمرو بن عوف پیاده شد، پدرم 
رفتند. صفیه گوید:  صابویاسر بن اخطب در تاریک و روشن ابتدای صبح نزد رسول اهلل

ن کسل و گاه موقع غروب آفتاب، آناآنان تا غروب آفتاب برنگشتند. وی افزود: آن

گوید: من هم همانند قبل با حالت شادمانی و حوصله و آرام آمدند. صفیه میبی
شان رفتم. به خدا قسم، آن قدر غمگین و ناراحت بودند که هیچ خوشحالی به استقبال
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 کدام به من نگاه نکردند.
گفت: آیا او همان وی افزود: از عمویم ابویاسر شنیدم که به پدرم حیی بن اخطب می

شناسی؟ پیامبر موعود بود؟ گفت: آری، به خدا قسم. عمویم گفت: آیا او را به خوبی می
پدرم گفت: بله. عمویم گفت: در درونت نسبت به او چه احساسی داری؟ پدرم گفت: به 

 .(1)ام دشمن وی هستمخدا، تا زنده

 اندیهودیان اهل نیرنگ و خیانت

مانان بودند. اما در عین حال اهل جنگ و گفتیم که یهودیان دشمن سرسخت اسالم و مسل
افکنی انگیزی و نیرنگ و توطئهزد و خورد و خشونت نبودند، بلکه اهل دسیسه و فتنه

ها را ها و نیرنگکردند و انواع حیلهتوزی خود را آشکار میبودند. آنان دشمنی و کینه
کار شوند به کار که وارد جنگ و پیجهت اذیت و آزار رساندن به مسلمانان بدون آن

بردند؛ با وجودی که میان آنان و مسلمانان، پیمان و معاهده منعقد شده بود، و آنان پس می
از واقعه بنی قینُقاع و کشته شدن کعب بن اشرف، ترسیدند؛ در نتیجه آرام و ساکت 

 شدند.

اما آنان پس از واقعه بدر، با جرأت و دلیر شدند و دشمنی و خیانت و نیرنگ را 
کم با منافقان و مشرکان مکه به طور پنهانی رابطه برقرار کردند و برای کار کردند، و کمآش

 .(2)کردندجلب مصلحت و منافع آنان بر ضد مسلمانان رفتار می
که جرأت و جسارت و گستاخی یهودیان پس از واقعه صبر کرد تا این صپیامبر

 صچینی کردند که پیامبره و توطئهرجیع و بئرمعونه زیاد شد تا جایی که اقدام به دسیس
 را از بین ببرند.

همراه چند نفر از یارانش به سوی یهودیان  صتفصیل ماجرا از این قرار است: پیامبر
رفت و با آنان صحبت کرد که راجع به دیه دو نفر از طایفه کالب که عمرو بن امیه 

به مفاد معاهده بر یهودیان را یاری کنند. )و این بنا  صضمری آنان را کشته بود، پیامبر

                                           
 .202-0/202السیرة النبویة، اثر ابن هشام،  -(1)

آورده است؛ )عون  222 -3/222، «خبر النضیر»برگرفته از روایتی است که ابوداود در باب :  -(2)

 المعبود شرح سنن ابی داود(.
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جا بنشین تا نیازت را کنیم ای ابوالقاسم! اینواجب بود(. یهودیان گفتند: این کار را می
هایشان نشست و منتظر وفای به عهدشان شد. و کنار دیوار خانه صبرآورده کنیم. پیامبر

 .(1)ای از یارانش همراه وی نشستندابوبکر و عمر و علی و عده
ان با همدیگر خلوت کردند و گفتند: شما هرگز این مرد را بر این حالت سپس یهودی
هایشان در کنار دیوار خانه صطور که گفته شد رسول اهللبینید. )همانو وضعیت نمی

اندازد تا از رود و سنگی را بر سر او مینشسته بود( پس چه کسی بر باالی این خانه می
عمرو بن جحاش بن کعب برای این کار حاضر شد وی راحت شویم؟ یکی از آنان به نام 

 کنم.و گفت: من این کار را می
 صاهللبیندازد، در حالی که رسول صپس باالی خانه رفت تا سنگی را بر سر پیامبر

گاه از آسمان ـ نشسته بود. آن نهمراه چند نفر از یارانش از جمله ابوبکر و عمر و علی ـ 
برخاست و به  صان قصد چنین کاری را دارند. پیامبرخبر رسید که یهودی صبه پیامبر

سوی مدینه برگشت و به یارانش دستور داد که کمی درنگ کنند. پس از مدتی اصحاب به 
 صآمد، از وی راجع به پیامبررفتند، مردی را دیدند که از مدینه می صدنبال رسول اهلل 

به طرف مدینه رفتند تا  صپیامبر گاه یارانپرسیدند، گفت: او را در داخل مدینه دیدم. آن

به آنان خبر داد که یهودیان خیانت  صملحق شدند و رسول اهلل  صکه به پیامبراین
 .(2)اند و دستور داد که برای جنگ با آنان و رفتن به سویشان آماده شوندکرده

                                           
 .322الرحیق المختوم، ص  -(1)

ز غزوه بدر آورده، و از زهری او پس ا« المغازی»ماجرای یهودیان بنی نضیر را در مبحث  :بخاری  -(2)

هم از عروه به صورت تعلیق آورده است که: این ماجرا شش ماه پس از واقعه بدر و قبل از جنگ اُحد 

 روی داد.

نظر ابن اسحاق در این زمینه اشاره کرده که: به نظر ابن اسحاق این ماجرا پس از چنین به اختالفهم

 .2/330ه است؛ نگا: فتح الباری، واقعه بئرمعونه و جنگ اُحد روی داد

گوید: محمد بن شهاب زهری گمان کرده که غزوه بنی نضیر شش ماه پس از جنگ بدر ابن قیم می

چه که شکی در آن نیست، این روی داده است. این گمان و توهم اوست یا دچار اشتباه شده، بلکه آن

که شش ماه پس از جنگ بدر روی داده،  ایاست که این غزوه پس از جنگ اُحد روی داده، و آن غزوه

غزوه بنی قینُقاع بوده. غزوه بنی قریظه پس از جنگ خندق و غزوه خیبر پس از صلح حدیبیه بود؛ 

 (.3/002)زاد المعاد، 
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ای درنگ نکرد و محمد بن مسلمه را به سوی یهودیان بنی نضیر لحظه صپیامبر
 دهد.به آنان دستور خروج از مدینه را می صا به آنان اطالع دهد که رسول اهللفرستاد ت

ای جز خارج شدن از مدینه را نداشتند؛ پس چند روزی خود را برای کوچ یهودیان چاره
کردند. در این هنگام رئیس منافقان، عبداهلل بن اُبی به آنان پیغام داد که کردن از مدینه آماده می

تان خارج نشوید، چون همراه من دو هزار نفر است که با شما خانه و کاشانهبمانید و از 

ڤ  ڤ        ژشوند و حاضرند به جای شما بمیرند و بالئی بر سر شما نیاید: داخل پناهگاهتان می

ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

 (.22لحشر: )ا ژچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  
گفتند: هرگاه آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کافرشان از اهل کتاب می»

شما را )از وطن( بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت، و هرگز سخن هیچکس 
شما اطاعت نخواهیم کرد، و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود،  ءرا درباره

 «.دهد که آنها دروغگویانندمیخداوند شهادت 
پیمانانتان از قبیله غطفان شما را یاری خواهند ]و گفتند:[ و یهودیان بنی قریظه و هم 
 کرد.

گاه ناسازگاری یهودیان دوباره سر برآورد و بر دشمنی کردن با اسالم و مسلمانان آن
د و نزد رسول شان، حیی بن اخطب به سخنان رئیس منافقان طمع کرمتفق شدند و رئیس

شویم، هر کاری دلت خواست فرستاد و گفت: ما از شهر و کاشانه خود خارج نمی صاهلل
 بکن.

تکبیر گفت و  صرسید، پیامبر صوقتی که پاسخ حیی بن اخطب به رسول اهلل
یارانش هم تکبیر گفتند. سپس برای مبارزه و رویارویی با یهودیان برخاست. عبداهلل ابن 

همراه با یارانش به سوی یهودیان حرکت  صدینه گماشت. و پیامبرأم مکتوم را بر م
نزدیک یهودیان  صطالب پرچم را در دست داشت. وقتی که پیامبرکردند و علی بن ابی

 شد، دستور داد که آنان را محاصره کنند.
 هایشان رفتند و تیر وهایشان پناه بردند. مسلمانان بر باالی پناهگاهبنی نضیر به پناهگاه
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هایشان مانع و کمکی برای کردند. درختان خرما و باغها را به سوی آنها پرتاب میسنگ
 دستور داد که قطع و سوزانده شوند. صیهودیان بود، از این رو پیامبر

پیمانانشان گرفتند و عبداهلل بن ابی و هم نضیر کنارهیهودیان بنی قریظه از یهودیان بنی
خیانت کردند، و کسی نکوشید تا نفعی به آنان برساند یا  از قبیله غطفان نیز به آنان

ضرری از آنان دور کند. به همین خاطر خداوند متعال داستانشان را این چنین تشبیه کرده 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ژ و برای آن مَثَل آورده است: 

 (.22)الحشر:  ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
به انسان گفت: کافر شو )تا مشکالت تو را حل کنم( اما  همچون شیطان است که»

گار عالمیان است هنگامی که کافر شد ؛ گفت: من از تو بیزارم، من از خداوندی که پرور
 «.بیم دارم

محاصره طولی نکشید )تنها شش شب، بنا به قولی پانزده شب ادامه داشت( تا این که 
س شکست خوردند و برای تسلیم شدن خداوند ترس و وحشت را در دلشان انداخت؛ پ

فرستادند که: ما از  صهایشان آماده شدند و کسی را نزد رسول اهلل و انداختن اسلحه
اجازه داد که آنان با فرزندانشان خارج شوند و به جز  صرویم. پیامبرمدینه بیرون می

 توانند هرگونه وسایلی که بار یک شتر باشد، با خود ببرند.اسلحه می
ها را ببرند. هایشان ویران کردند تا درها و پنجرههایشان را با دستپذیرفتند، سپس خانه آنان

ها را بردند. سپس زنان و کودکان را های سقف خانهها و شاخهبلکه حتی برخی از آنان ستون
بردند و بر ششصد شتر اینان را حمل کردند. اکثر یهودیان بنی نضیر و بزرگانشان از جمله حیی 

ای از آنان به طرف شام رفتند. ن اخطب و سالم بن ابی الحقیق به سوی خیبر کوچ کردند. و عدهب
های یامین بن عمرو و ابوسعد بن وهب اسالم آوردند، و اموالشان را به و تنها دو نفر از آنان به نام

 دست آوردند.
کاشانه  و های بنی نضیر را به دست گرفت و بر سرزمین و خانهسالح صرسول خدا

ها، پنجاه لباس جنگی، پنجاه کاله جنگی، و و اموالشان تسلط یافت و از میان این سالح
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 .(1)سیصد و چهل شمشیر را یافت

 ای خائنانهچینی و دسیسهتوطئه

سپاهیان کفر در غزوه احزاب )خندق( جمع شدند و خواستند اسالم و مسلمانان را از بین 
که آنان با و یهودیان بنی قریظه بود مبنی بر این صن پیامبرای میاببرند... آن موقع معاهده

هر کس که قصد یثرب )مدینه( را دارد، مقابله کنند و مسلمانان را یاری کنند. اما حیی بن 

هایشان رفت و گفت: قریظه در سرزمیناخطب )پدر صفیه( به سوی یهودیان بنی
ن قبیله غطفان را برای شما عزتمندترین شخص زمانه و رئیس و بزرگ قریش و رهبرا

ام. شما اهل اقتدار و سالح و وسایل جنگی هستید. پس بشتابید تا با محمد پیکار آورده
ترین کنیم و از او نجات یابیم. رئیس یهودیان بنی قریظه به او گفت: بلکه به خدا ذلیل

زند. ق میبارد و رعد و برشخص زمانه را برای من آوردی. نزد من آمدی با ابری که می
که رئیس یهودیان بنی قریظه داد تا اینکرد و به او وعده میمدام او را وسوسه می« حیی»

به حیی جواب مثبت داد با این شرط که او هم به بنی قریظه بپیوندد و هر بالئی بر 
این کار را کرد. در نتیجه یهودیان بنی قریظه « حیی»سرشان آمد، بر سر او هم بیاید. 

را نقض کردند و آشکارا وی را ناسزا و بد و بیراه گفتند. این  صبا رسول اهلل پیمانشان
رسید. او هم کسی را فرستاد تا در این باره تحقیق بیشتری بکند.  صخبر به پیامبر
وقتی قضیه را پیگیری و تحقیق کرد، دید که بنی قریظه معاهده را  صفرستاده پیامبر

ای جماعت مسلمانان، این خبر مژده »و فرمود: تکبیر گفت  صاند. پیامبرنقض کرده
 «.خوبی است و به امید خدا، در آن خیر است

به سوی مدینه رهسپار شد، سالحش را بر زمین نهاد. جبرئیل  صوقتی که پیامبر
نزدش آمد و گفت: آیا سالحت را بر زمین نهادی؟ به خدا قسم، فرشتگان هم 

قریظه برو، ز و همراه یارانت به طرف یهودیان بنیهایشان را بر زمین ننهادند. برخیاسلحه
لرزانم و در دلشان، ترس و وحشت هایشان را میکنم و پناهگاهمن هم جلوت حرکت می

هم در  صاندازم. پس جبرئیل در پیشاپیش فرشتگان حرکت کرد و رسول اهللمی
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ال یصلين »گفت: ، و به یارانش (1)پیشاپیش مهاجران و انصار به دنبال جبرئیل حرکت کرد

هیچ یک از شما نماز عصر نخواند مگر در بنی » :«قریظة يبن يف أحدکم العصر إال  
را اطاعت کردند و فوراً برخاستند و به طرف بنی  صمسلمانان هم، دستور پیامبر«. قریظه

ای از مسلمانان گفتند: نماز عصر را قریظه حرکت کردند. در راه نماز عصر فرا رسید، عده
به ما دستور داد، در نتیجه در آخر  صچنان که پیامبرخوانیم مگر در بنی قریظه همنمی

این نبود، بلکه  صای دیگر گفتند: منظور پیامبرشب نماز عصر را خواندند. و عده
منظورش این بود که ما هرچه زودتر به طرف بنی قریظه حرکت کنیم، در نتیجه در راه 

را یچ یک از دو گروه را سرزنش نکرد و کار هر دو ه صنماز عصر را خواندند. پیامبر
 .(3()2)پسندید

 راجع به آنان، به حکم خداوند از باالی هفت آسمان حکم کردی

روز آنان را محاصره کرد. وقتی نزد آنان آمد و به مدت بیست و پنج شبانه صرسول خدا
ه شد: به حکم که از محاصره به تنگ آمدند و خیلی سختی و رنج دیدند، به آنان گفت

مشورت کردند که حکم رسول اهلل « ابولبابه بن عبدالمنذر»تن دهید. آنان با  صرسول اهلل

چیست. او هم اشاره کرد که یهودیان بنی قریظه باید سرشان بریده شود. سپس یهودیان 
دنبال سعد بن  صدهیم. رسول خدابنی قریظه گفتند: ما به حکم سعد بن معاذ تن می

. وی را در حالی که روی االغی بود، آوردند. بر روی االغ پالس ضخیمی از معاذ فرستاد
پوست درخت خرما بود و قومش دَور و بَر او را گرفته بودند. به او گفتند: ای ابوعمر، ما 

دانی، هستیم ]و رحمی به هم پیمانان و دوستانت و اهل چیرگی و کسانی که خودت می
که نزدیکشان یچ توجهی نکرد و به آنان ننگریست تا اینما بکن[. سعد بن معاذ به آنان ه

اند که به خاطر خدا، از سرزنش هیچ رفت و به قومش نگاه کرد و گفت: مرا آورده
ای نترسم و نظر واقعی خودم را راجع به شما بگویم. ابوسعید گفت: وقتی سرزنش کننده

                                           
 اند.آن را روایت کرده 2222؛ و مسلم به شماره 2/323، «المغازی»بخاری در مبحث  -(1)

؛ ومسلم به شماره 2/323، «صالة الطالب والمطلوب راکباً »، باب: «صالة الخوف»بخاری در مبحث  -(2)

 اند.آن را روایت کرده 2222
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برخیزید و به سوی » :«وهسيدکم فأنزل ىقوموا إل»فرمود:  صآفتاب طلوع کرد، پیامبر 
 صعمر گفت: سید و بزرگ ما فقط خداست. پیامبر«. سرورتان بروید و او را پایین آورید

فرمود:  صگاه مسلمانان وی را پایین آوردند. رسول اهللآن«. او را پایین آورید»فرمود: 
کم را راجع به اینان )یهودیان بنی قریظه( حکم کن. سعد گفت: من راجع به آنان این ح»

هایشان کنم که جنگجویانشان کشته شوند، فرزندانشان اسیر شوند، و اموال و داراریمی

لقد حکمت فيهم بحکم هللا وحکم »فرمود:  صگاه پیامبرمیان مسلمانان تقسیم شود. آن

آن گاه این فرموده «. راجع به آنان، به حکم خدا و پیامبر حکم کردی: «ص رسوله

ژ ڑ  ڑ  ک   ک  ژیهودیان بنی قریظه نازل شد: خداوند متعال راجع به 

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

-02)األحزاب:  ژۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ    ڻڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
( را که از آنان )مشرکان عرب( بنى قریظه و خداوند گروهى از اهل کتاب )یهود»(. 02

)و کارشان  ؛ین کشید و در دلهایشان رعب افکندهاى محکمشان پایحمایت کردند از قلعه
و زمینها و  .کردیدرساندید و گروهى را اسیر مىبه جایى رسید که( گروهى را به قتل مى

ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت، و )همچنین( زمینى را که هرگز در آن گام خانه
 «.و خداوند بر هر چیز تواناست! ؛ننهاده بودید

خیلی عادالنه و منصفانه بود، چون یهودیان بنی قریظه عالوه بر آن خیانت  حکم سعد
شنیعی که مرتکب شدند، جهت نابودی مسلمانان هزار و پانصد شمشیر، دو هزار نیزه، 

آوری کرده بودند که سیصد لباس جنگی، و پانصد زره و سالح و چوگان را جمع
 سی پیدا کردند.شان، به آنها دسترمسلمانان پس از فتح سرزمین

دستور داد که یهودیان بنی قریظه در خانه دختر حارث، زنی از طایفه  صرسول خدا
هایی در اطراف مدینه برای آنان حفر شود. سپس بنی نجار بازداشت شوند و گودال

هایشان ها، گردنها برده شوند و در آن گودالدستور داد که اینان دسته دسته کنار گودال
شان کعب بن اسد گفت: به نظر تو چه از کسانی که بازداشت بود به رئیس زده شود. یکی

ورزید، آیا ندیدی که هر کس از شما کنئد؟ گفت: هیچ جا تعقل نمیکاری در حق ما می
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کُشند. آنان که در حدود ششصد تا هفتصد نفر گردد؟ به خدا، ما را میرفت، دیگر برنمی
 بودند، گردنشان زده شد.

 در صفیهکشته شدن پ

کن شدند؛ کسانی که پیمان مؤکد را نقض کردند های غدر و خیانت ریشهاین چنین افعی
ترین شرایط کمک و یاری ها را جهت از بین بردن مسلمانان در سختو تمام گروه

کردند. و اینان به خاطر کرده خودشان از مجرمان بزرگ جنگی شدند، که مستحق 
 محاکمه و اعدامند.
همراه  كالمؤمنین صفیهان بزرگ جنگ احزاب، حیی بن اخطب پدر امیکی از مجرم

این شیاطین بنی نضیر کشته شد. وی به صف یهودیان بنی قریظه پیوست وقتی که قریش 
ای که در هنگام غزوه احزاب با گیری کردند؛ تا به آن معاهدهو قبیله غطفان از آنان کناره

انگیخت، وفا کند. حیی بن ی خیانت و غدر برمیکعب بن اسد منعقد کرده بود و او را برا
اخطب را در حالیکه با طناب دستانش را به گردنش بسته بودند خدمت رسول اهلل 

گفت: به خدا، من خودم را به خاطر دشمنی با تو سرزنش  صآوردند، حیی به پیامبر

ای شود. سپس گفت: کنم ولی خداوند هر کس را مغلوب کند، آن فرد مغلوب مینمی
اسرائیل نوشته بود، مردم! در امر خدا و قضا و قدر و فتنه و شورشی که خداوند بر بنی

 .(1)هیچ اشکالی نیست. سپس نشست و گردنش زده شد

 غزوه خیبر

از فتنه سه گروه قدرتمند نجات یافت و دلش آرام شد و پس از  صوقتی که رسول خدا
ت که به حساب دو گروه باقیمانده ـ صلح و آشتی، امنیت کامل و قطعی پیدا کرد، خواس

یعنی یهودیان و قبائل نجد ـ برسد تا امنیت و آرامش کامل تحقق یابد و صلح و امنیت 
در منطقه ایجاد شود و مسلمانان از درگیری پیوسته نجات یابند و مشغول تبلیغ رسالت 

 خدا و دعوت به سوی خدا شوند.
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چینی و مرکز اری و دسیسه و توطئهجایی که خیبر، النه جاسوسی و فریبکاز آن
تحریکات نظامی و منبع نفاق و تحریکات و برانگیختن جنگ بود، در مرحله اول شایسته 

 آن بود که مسلمانان به آن توجه کنند.
های مختلف را بر ضد مسلمانان فراموش نکنیم که اهل خیبر کسانی بودند که گروه

بر خیانت و نیرنگ برانگیختند. سپس با منافقان آوری کردند و یهودیان بنی قریظه را جمع

)ستون پنجم جامعه اسالمی( و قبیله غطفان و اعراب بادیه نشین )جناح سوم احزاب( 
ها و کارهایشان کردند. و با این گستاخیارتباط داشتند. و خودشان برای مبارزه آماده می

ی که نقشه را برای فریب دادن های پی در پی انداختند تا جایمسلمانان را به رنج و اذیت
و از بین بردنش کشیدند. به همین خاطر مسلمانان ناچار شدند که پی در پی به  صپیامبر
چینان و آشوبگران مثل های یهودیان بروند و حتی ناچار شدند که سران این توطئهمکان

اجب بود که این سالم بن ابی الحقیق و اسیر بن زارم را به قتل برسانند. اما بر مسلمانان و
تر بود. و در اقدام به این واجب درنگ یهودیان را از بین ببرند که این از همه چیز مهم

تر از آنان ـ که قریش بودند تر و شدیدتر و سرسختکردند، چون قدرت و نیروی بزرگ
ـ در رویارویی مسلمانان بودند. وقتی که این رویارویی به پایان رسید، جو مناسبی برای 

 ابرسی این مجرمان فراهم آمد و روز حساب و محاکمه آنان نزدیک شد.حس
دالن در غزوه حدیبیه، کارشکنی کردند و به جنگ نرفتند، وقتی که منافقان و سست

ې  ى  ى  ائ  ژ خداوند متعال راجع به آنان به پیامبرش دستور داد: 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ۇئائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ

هنگامى که »(. 22)الفتح:   ژيئ  جب   حب  خب  مب     ىب  يب     ىئجئ  حئ  مئ   یی  ی  ی
گویند: کنید، متخلفان )حدیبیه( مىحرکت مى )خیبر( شما براى به دست آوردن غنایم

هرگز »بگو:  ؛خواهند کالم خدا را تغییر دهندبگذارید ما هم در پى شما بیائیم، آنها مى
آنها به  «گفته است! از )رجوع ما به مدینه( خداوند قبلاین گونه  ؛نباید بدنبال ما بیایید

)از دین( ولى آنها جز اندکى « ورزید!شما نسبت به ما حسد مى»گویند: زودى مى
 «.فهمندنمى
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خواست که به طرف خیبر بیرون رود و اعالم کرد که هر کس  صوقتی که پیامبر
اصحاب بیعت الرضوان که رغبت و تمایل برای جهاد دارد همراه وی خارج شود، فقط 

 هزار و چهارصد نفر بودند، خارج شدند.
کردند؛ سردسته منافقان، عبداهلل بن اُبی نزد منافقان برخاستند و به نفع یهودیان کار می

آورده است، پس یهودیان خیبر فرستاد که: محمد آهنگ شما را کرده و به طرف شما روی 

تان را آماده کنید و از وی نترسید، چون ایل جنگیشما هم آماده شوید و تمام امکانات و وس
تان زیاد است، و همراهان محمد عده کمی هستند، فقط تعداد شما و امکانات و وسایل جنگی

کمی سالح و وسایل جنگی دارند. وقتی اهل خیبر از این امر اطالع یافتند، کنانه بن ابی 
ادند تا از آنان کمک گیرند؛ چون آنان الحقیق و هوذه بن قیس را به سوی قبیله غطفان فرست

کردند. و پیمانان یهودیان خیبر بودند، و یهودیان خیبر را بر ضد مسلمانان پشتیبانی میهم
های خیبر از آنِ برای قبیله غطفان شرط کردند که اگر بر مسلمانان چیره شوند، نیمی از میوه

 ایشان باشد.

 کندحرکت میلشکر اسالم به سوی دیوارهای دَور خیبر 
مسلمانان شب قبل از حمله را در نزدیکی خیبر به صبح رساندند، و یهودیان هیچ خبری 

رسید، هر وقت شب هنگام به نزدیکی قومی می صاز این عمل مسلمانان نداشتند. پیامبر
شد. وقتی صبح فرا رسید، نماز صبح را زود خواند و تا هنگام صبح نزدیکشان نمی

هایشان بیرون آمدند و از د و به راه افتادند. اهل خیبر با بیل و تیشهمسلمانان سوار شدن
آمدن مسلمانان خبری نداشتند. وقتی لشکر اسالم را دیدند گفتند، محمد، به خدا این 

گاه شنبه است. پس به سمت شهرشان با فرار برگشتند. آنمحمد است. امروز هم پنج
 أکبر خربت خيبر، إناا إذا نزلنا بساحة قوم هللا أکبر خربت خيبر، هللا»فرمود:  صپیامبر

اهلل اکبر، خیبر ویران شد، اهلل اکبر، خیبر ویران شد، چون ما » :«فساء صباح المنَذرین

 .(1)«وقتی در محوطه جماعتی پیاده شدیم، فردای آن جماعت چه بد است!

                                           
 اند.آن را روایت کرده 30/ 2322؛ و مسلم به شماره 322بخاری به شماره  -(1)
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 صپیامبرمکانی را برای اردوگاه لشکرش انتخاب کرد. حباب بن منذر پیش  صپیامبر
آمد و گفت: ای رسول خدا، آیا این مکانی که برای پیاده کردن لشکر انتخاب کردی، دستور 

رأی شخصی خودم »فرمود:  صخداست یا رأی شخصی خودت در جنگ است؟ پیامبر
حباب گفت: ای رسول خدا، این مکان به پناهگاه غوره خرما خیلی نزدیک است و «. است

هستند و از احوال و اوضاع ما به خوبی خبر و اطالع دارند  تمام جنگجویان خیبر در آنجا

رسد ولی تیرهای ما به ولی ما از احوال و اوضاع آنان خبری نداریم. تیرهایشان به ما می
های آنها در ایمن نیستیم. به عالوه این مکان، میان درختان چنین از خانهرسد. همآنان نمی

دادی، آن ها دستور میبه مکانی عاری از این عیب خرما و جایی گود و خطرناک است. اگر
سپس «. رأی خوب همان است که اشاره کردی»فرمود:  صدادیم. پیامبررا اردوگاه قرار می

 جای دیگری را اردوگاه قرار داد.
لشکر ایستاد. «. بایستید»نزدیک خیبر شد و بر آن مسلط شد، فرمود:  صوقتی پیامبر

السموات السبع وما أظللن، ورب األرضين السبع وما أقللن، اللهم رب »گاه فرمود: آن

ورب الشياطين وما أضللن، فإنا لنسألک خير هذه القریة وخير أهلها، وخير ما فيها، 

خدایا، : »(2()1)«ونعوذ بک من شر هذه القریة وشر أهلها، وشر ما فيها، أقدموا بسم هللا

ست! و ای پروردگار هفت زمین و چه زیر پوشش آنهاای پروردگار هفت آسمان و آن
کنند! چه را که اهریمنان گمراه میچه بر باالی آنهاست! و ای پروردگار اهریمنان و آنآن

خواهیم، و از چه در آن روستاست از تو میما خیر و خوبی این روستا و مردم آن را و آن
یم. به نام خداوند برچه در آن روستاست، به تو پناه میشر این روستا و مردم آن و آن

 «.حرکت کنید

                                           
اند. و ابن خزیمه آن را آورده 3/2022، «معجم الکبیر»؛ و طبرانی در 3/220، «السیرة»ر ابن هشام د -(1)

اند، و آن را صحیح دانسته 2/002، « المستدرک»؛ و حاکم در 0/0222، «صحیح ابن خزیمه»در 

الفتوحات »چنان که در ذهبی با او موافقت کرده است. حافظ ابن حجر عسقالنی آن را حسن دانسته هم

، اثر غزالی، ص «فقه السیرة»چنین آلبانی در تحقیق خود بر کتاب آمده است. هم 2/220، «لربانیةا

 آن را حسن دانسته است. 323
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فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد 

 و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند
ألعطين الرایة غداً رجالً یحب هللا »فرمود:  صوقتی شب ورود به خیبر فرا رسید، پیامبر

دست کسی خواهم داد که خدا و فردا پرچم را به »: «ورسوله، ویحبه هللا ورسوله
وقتی صبح فرا رسید، «. پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند

کرد که پیامبر پرچم را به دست او بدهد. آمدند و هر یک آرزو می صمسلمانان نزد پیامبر
 گفتند: ای رسول خدا، چشمانش درد« طالب کجاست؟علی بن ابی»فرمود:  صپیامبر

آب دهان  صاو را آوردند. رسول خدا«. کسی را به دنبالش بفرستید»کند. فرمود: می
مبارکش را در چشمانش انداخت و برایش دعا کرد. و شفا یافت گوئی اصالً دردی 

گاه پرچم را به دست او داد. علی گفت: ای رسول خدا، با آنان مبارزه نداشته است. آن
تنزل بساحتهم، ثم  ىرسلک، حت ىانفذ عل»فرمود:  صیامبرکنم تا مثل ما ایمان بیاورند. پ

هللا بک  ياإلسالم، وأخبرهم بما یجب عليهم من حق هللا فيه، فو هللا ألن یهد ىادعهم إل

که به آهسته پیش برو تا این: »(2()1)«رجالً وحداً خيٌر لک من أن یکون لک ُحمر النعم

عوت کن و تکالیف و واجبات دینی را شان برسی. سپس آنان را به سوی اسالم دمحوطه
به اطالع آنان برسان. به خدا قسم، اگر خداوند تنها یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، 

 «.این برای تو از شتران اصیل و نجیب بهتر است

 قراری با خوشبختی

 کردند...های سر برافراشته هجوم بردند و قلعه به قلعه را ویران میمسلمانان به قلعه
های خیبر را فتح قلعه صخداوند پیروزی را برای مسلمانان رقم زده بود و رسول خدا

در میان اسیران بود. ـ که شوهرش کنانه بن ابی الحقیق به قتل رسیده بود  كکرد. و صفیه
 ـ او سهم صحابی جلیل القدر دحیه کلبی بود.

                                           
 اند.آن را روایت کرده 3222؛ و ابوداود به شماره 0022/30؛ مسلم به شماره 0200بخاری به شماره  -(1)

 است.آن را روایت کرده 222-0/222، «غزوة خیبر»، باب: «المغازی»بخاری، در مبحث  -(2)
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 در مؤمنان شد.اینک با ما بیایید تا بدانیم صفیه پس از غزوه خیبر چگونه ما
گوید: من در روز خیبر پشت سر ابوطلحه بودم. و از انس روایت شده است که می

تماس داشت. انس گوید: موقع طلوع آفتاب نزد یهودیان  صپاهایم، با پای رسول اهلل
هایشان خیبر آمدیم. آنان حیواناتشان را بیرون کرده بودند، و خودشان با تبر و تیشه و بیل

 شنبه.. وقتی لشکر اسالم را دیدند، گفتند: محمد، و روز پنجبیرون آمدند

خربت خيبر! إناا إذا نزلنا بساحة قوم فساء »فرمود:  صگوید: و رسول اهللانس می

خیبر ویران شد! چون ما وقتی به قلمرو قومی رسیدیم، فردای آن : »«صباح المنَذرین
افتاد. « دحیه»کنیزی زیبا در سهم و خداوند آنان را شکست داد. و «. جماعت چه بد است!

آماده  ص، آن کنیز را خرید و او را به ام سُلیم داد تا او را برای پیامبرصپس رسول اهلل
اش را سپری کند(. نام کنم او گفت: در خانه ام سُلیم عدهگوید: )گمان میکند. انس می

ما و کشک و کره به اش، خر، در میهمانی عروسیصآن کنیز، صفیه بنت حُیی بود. پیامبر
ها را آوردند و روی زمین میهمانان داد. مکان وسیعی برای میهمانان آماده شد و سفره

گذاشتند و کشک و کره را نیز آوردند و مردم از آن سیر خوردند. انس گوید، سپس مردم 
: اگر با او ازدواج کرده یا او را به کنیزی گرفته است؟ گفتند صدانیم آیا پیامبرگفتند: نمی

شود که او را به شود که زنش است و اگر او را نپوشاند، معلوم میاو را پوشاند، معلوم می
خواست سوار بر مرکب شود، او را پوشاند، و صفیه  صکنیزی گرفته است. وقتی پیامبر

با او ازدواج کرده است. وقتی  صهم بر پشت شتر نشست و مردم دانستند که پیامبر
شتر را به حرکت در آورد و ما هم در  صنه شدند، رسول اهللمسلمانان نزدیک مدی

گوید: سپس ماده شترِ گوش شکافته کردیم. انس میحرکت دادن شتر به او کمک می
برخاست و صفیه را پوشاند. و  صو صفیه روی زمین افتادند. پیامبر صلغزید و پیامبر

 زنانی که نزدیک شده بودند گفتند: نفرین خدا بر یهودیان!
هم روی زمین افتاد؟ گفت: بله،  صگوید، گفتم: ای ابوحمزه! آیا رسول اهللانس می

 .(1)به خدا سوگند، روی زمین افتاد
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از  صدر روایتی از انس آمده است که: صفیه در سهم دحیه افتاد. و مردم پیش پیامبر
نند وی گفتند: در میان اسیران کسی ماکردند. انس گوید: و میصفیه ستایش و تمجید می

کسی را نزد دحیه فرستاد و هرچه دحیه خواست به او  صایم. انس افزود: پیامبررا ندیده
 صگوید: سپس پیامبرانس می«. او را آماده کن»داد. سپس صفیه را به مادرم داد و گفت: 

هر کس غذای اضافی دارد، »فرمود:  صاز خیبر بیرون رفت. وقتی صبح شد، رسول خدا 

. مردی خرمای اضافی و قاووت اضافی آورد تا جایی که خوراک، زیاد «برای ما بیاورد
های آب باران که در کنارشان بود، خوردند و از حوضشد. مردم از آن خوراک می

بود. سپس ما روانه  صگاه انس گفت: این میهمانی عروسی رسول اهللنوشیدند. آنمی
گاه سوار شترهایمان تکیه دادیم. آنشدیم تا جایی که دیوارهای مدینه را دیدیم و به آن 

صفیه را پشت سرش  صنیز سوار شترش شد. راوی گوید: و پیامبر صشدیم و پیامبر
و صفیه روی زمین  صلغزید و پیامبر صسوار کرد. وی افزود: شتر سواری رسول خدا

 صکه رسول خداافتادند. راوی گوید: هیچ یک از مردم به آنان نگاه نکردند تا این
آسیبی »آمدیم، ایشان فرمود:  صگوید: ما نزد پیامبرت و صفیه را پوشاند. راوی میبرخاس

بیرون آمدند و به  صگاه داخل مدینه شدیم. زنان پیامبرگوید: آنراوی می«. به ما نرسید

و »... در روایت سومی آمده است: (1)کردند و از افتادنش شاد شده بودندصفیه نگاه می

، کنیزی را صآمد و گفت: ای رسول خدا صدند. دحیه نزد پیامبر آوری شاسیران جمع
دحیه هم، صفیه بنت «. برو کنیزی را بردار»هم فرمود:  صاز این اسیران به من بده. پیامبر

آمد و گفت: ای پیامبر خدا، صفیه  صگاه مردی پیش پیامبر خداحُیی را برداشت. آن
ضیر را به دحیه دادی؟ صفیه فقط برای تو دختر حُیی، بزرگ یهودیان بنی قریظه و بنی ن

گاه آن«. دحیه را همراه صفیه صدا کنید»فرمود:  صخوب است و زیبنده توست. پیامبر
از میان اسیران کنیز »به صفیه نگاه کرد، فرمود:  صدحیه همراه صفیه آمد. وقتی پیامبر

 سپس صفیه را آزاد کرد و با او ازدواج نمود.«. دیگری را بردار

 صاش چه بود؟ گفت: خودش؛ یعنی پیامبر ت به او گفت: ای ابوحمزه! مهریهثاب
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 صکه در راه، ام سُلیم، صفیه را برای پیامبرصفیه را آزاد کرد و با او ازدواج نمود. تا این
هر »داماد شد و فرمود:  صآماده کرد، و در شب او را تحویل آن حضرت داد. پس پیامبر

وی گوید: سفره پهن شد. وی افزود: مردی کشک آورد، و را«. کس چیزی دارد، بیاورد
 صیکی دیگر خرما آورد، و دیگری کره آورد. پس خوراک، زیاد شد. ولیمه رسول اهلل

 .(2()1)این بود

اش را مهریه صفیه را آزاد کرد و این آزادی صو از انس روایت شده است که پیامبر
 .(3)وی قرار داد

راجع به کسی که کنیزش را  صگوید: رسول اهللمی از ابوموسی روایت شده است که

                                           
 ن را روایت کرده است.آ 2322/30، به شماره «النکاح»مسلم در مبحث  -(1)

گوید: مازری و دیگران گویند: کاری که دحیه کرد، دو احتمال دارد : اول: با رضایت و امام نووی می -(2)

 به او اجازه داده که کنیز دیگری را بردارد. ص میل و رغبت خود، کنیز را پس داده و پیامبر
که که در مرتبه پائینی است، بردارد نه این به دحیه اجازه داده که یک کنیز از اسیران صدوم: پیامبر 

ترین و بهترین و برترین دید که دحیه، باارزش صبهترین و برترین آنها را بردارد. پس وقتی که پیامبر 

کنیز را از لحاظ نسب و شرف در میان قومش و زیباترین کنیز را برداشته، آن را پس گرفت؛ چون این 

آید که دحیه با این که اگر صفیه در نزد دحیه بماند، این اشکال و ایراد پیش میاجازه را به دحیه نداد. و دید 

که صفیه چنین اشکال و عیب دیگری دارد و آن اینیابد. همکار نسبت به بقیه افراد لشکر برتری و امتیاز می

احترامی با وجودی که مرتبه و منزلت واالیی دارد و دختر رئیس و بزرگ یهودیان است، و به وی بی

شود. باز در صورت ماندن صفیه نزد دحیه، این اشکال و ارزش به وی نگاه میشود و با دیده کم و بیمی

این ترس را داشت که صفیه به سبب منزلت و مرتبه واالیش بر دحیه  صعیب وجود داشت که پیامبر 

ز این قبیل میان آنان پیش آید؛ طلبی کند، و چه بسا به خاطر همین امر، جدایی و اختالف و مواردی ابرتری

صفیه را برای خودش بردارد، همه این اشکاالت و ایرادات و معایب منتفی  صدر نتیجه اگر پیامبر 

که در روایت دیگری کنیز دیگری را به جای صفیه به دحیه داد. این صها، پیامبر شوند. و با وجود اینمی

، این احتمال دارد که گفته باشد: «او را خرید صل هللا صفیه در سهم دحیه افتاد، پس رسو»آمده است: 

تا با دیگر روایات موافقت کند. و «. دحیه اجازه یافت که کنیزی را بردارد»یعنی « صفیه در سهم او افتاد»

، به این معناست که به جای آن چیزهای باارزشی داد تا دل دحیه را به دست آورد نه «او را خرید»عبارت: 

ای صورت گرفته است. و به این صورت همه روایات در این زمینه متفق و سازگار ا که معاملهبه این معن

شود. )صحیح مسلم بشرح النووی، شوند. و این نوع بخشیدن به دحیه، بر دادن غنیمت به وی حمل میمی

2/323-320.) 
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 .(1)«چنین فردی دو اجر دارد»کند، فرمود: کند و سپس با او ازدواج میآزاد می
، که مهربان و دلسوز و صچه زیباست که همه با هم تأمل کنیم که پیامبر محبوب

و این فرصت  دهدمتواضع بود، با دلسوزی و مهربانی اطرافیانش را مورد خطاب قرار می
چه در درونشان است، آشکار کنند، سپس در نهایت دهد تا آنرا به اطرافیانش می

دهد تا شبهه را از بین ببرد و دلسوزی و مهربانی اطرافیانش را مورد خطاب قرار می

 اتفاق افتاد. كحقایق را اظهار دارد... و این چیزی است که برای مادرمان، صفیه
 ده است که گوید: روایت ش م از ابن عمر

این سبزی چیست در »به او گفت:  صای بود. پیامبردر چشمان صفیه سبزی
صفیه گفت: به شوهرم گفتم: من در خواب دیدم که یک ماه در اتاقم افتاد. « چشمانت؟

خواهی؟ صفیه گفت: برای من شوهرم مرا سیلی زد و گفت: آیا پادشاهی یثرب را می
مدام برای  صنبود. پیامبر صو شوهرم به دست رسول اهللچیزی منفورتر از کشتن پدرم 

ها را بر ضد من برانگیخت و چنین و ای صفیه! پدرت عرب»آورد و فرمود: من عذر می
 .(2)که این احساس از درونم رفتتا این« چنان کرد

که فرموده خداوند ای را بیاوریم جز اینتوانیم حاشیهگیری عظیم، نمیبرای این موضع

ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ژفرماید: جا که میبه یاد آوریم؛ آنرا 

به یقین، » (.203)التوبه:  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
و اصرار بر هدایت  ؛رسولى از خود شما بسویتان آمد که رنجهاى شما بر او سخت است

 «.و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است ؛شما دارد

 در خانه نبوت

ازدواج کرد، همراه وی  صکه در راه بازگشت به مدینه منوره با پیامبرنپس از آ كصفیه

                                           
 آن را روایت کرده است.220/32، «النکاح»مسلم در مبحث  -(1)

گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش، می 22323، شماره «مجمع الزوائد»هیثمی در کتاب  -(2)

آن را صحیح دانسته  0223، به شماره «السلسلة الصحیحة»اند. و آلبانی در کتاب راویان احادیث صحیح

 است.
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برگشت ... او در نهایت خوشبختی بود؛ چون در ذهنش هم خطور نکرد که یکی از زنان 
 شود، حاال که مادر مؤمنان شده، وضعیت چگونه باید باشد.مؤمن می

 ای است که قلم از وصف آن ناتوان است!!!این چه لحظه
را به اطالع آنان برساند.  صدهنده به سوی مردم مدینه آمد تا آمدن رسول خدا مژده

که از این غزوه بازگشته بود، بیرون آمدند.  صتمام اهالی مدینه برای استقبال از رسول اهلل

های افراد، شادان و شادمان بود، و شادی و خوشحالی سراپای فرزندان را فرا گرفته چهره
 هایشان لبریز از سرور و شادی بود.ها بودند، قلبان روی بام خانهبود. در حالی که زن

کردند که خالف اما منافقان در دلتنگی و اندوه وحشتناکی بودند. چیزی را اظهار می
 صداشتند. به خاطر پیروزی رسول خداشان پنهان میآن چیزی بود که در درون

د و آیین کافران را، پایین و آیین گلوهایشان تنگ شده بود. و خداوند آنان را رسوا کر
 خداوند را واال گردانید.

برای استقبال از پیامبر اسالم و محبوب مسلمانان، آماده  صهای پیامبرزنان در خانه
های راستین و ها و عزمهای سالم، تصمیمشدند. پیامبری که خداوند به وسیله قلبمی

 هایی پاک، او را پیروز گردانید.درون

، غیرتی شده بود وقتی مرسد که مادرمان عایشه صدیقه دختر ابوبکر صدیقمیبه نظر 
با صفیه دختر حُیی، پادشاه یهودیان، آن دختر جوان و زیبا،  صکه خبر ازدواج رسول اهلل

 آن دختر هفده ساله، به او رسید.
 گوید: من یکی از زنانی بودم که دراز آمنه دختر قیس غفاریه روایت شده است که می

گفت: روزی که نزد رسول شب زفاف، صفیه را به حجله فرستادم. از وی شنیدم که می
 .(1)رفتم، هفده سال نداشتم صاهلل

ترجیح داد که صفیه پاک را نزد  صسواران مبارک به مدینه منوره رسیدند و رسول اهلل
همسرانش نبرد و دوست داشت که او را در خانه صحابی نجیب، حارثه بن نعمان 

 پیاده کند. ساریانص

                                           
 .0/02؛ و المستدرک، 3/202سعد، طبقات ابن  -(1)
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و مادر مؤمنان در میان زنان انصار فاش شد. که  صخبر آمدن صفیه همسر پیامبر
آمدند و به جمال و صفیه هم در صف مادران پاکِ مؤمنان داخل شد. و آنان مرتبا می

 .(1)کردندکمال صفیه نگاه می

 صفیه، زنی بخشنده و گرامی و صاحب قلبی نازک

منتقل شد، همه انواع خیر و نیکی را برای خواهران  صپیامبرهای به خانه كوقتی صفیه

اش )مادران مؤمنان( ـ رضی اهلل عنهن ـ به ارمغان آورد. او هدایایی را به آنها تقدیم دینی
شروع کرد و هدیه گرانبهایی به او  ك، دخترش فاطمهصکرد، اما از ریحانه رسول اهلل

 تقدیم کرد.
هایش، گوشواره طال گوید: صفیه آمد و در گوش از ابن مسیب روایت شده است که

 .(2)بود. او آن گوشواره را به فاطمه و زنان همراه فاطمه داد
های صفیه عجب مادر خردمند و عاقلی بود که دانست هدیه، تأثیر بزرگی در دل

به همدیگر هدیه : »(3)«تهادوا تحابوا»اند: مردمان پیرامونش دارد؛ آن حضرت فرموده

 «.تا همدیگر را دوست بدارید بدهید،

 صکرد، چون همسران پاک پیامبراما صفیه با وجود این، احساس غربت شدیدی می
توانستند اصل و ریشه او را فراموش کنند، چون او روزی از روزها یهودی بود ولی نمی

 خداوند او را به نعمت اسالم، باعزت و محترم و مکرم کرد.

 ... عمویت پیامبر بود ... و همسر پیامبر هستیهمانا تو دختر پیامبر هستی 

گوید: به صفیه خبر رسید که حفصه گفت: دختر یک نفر از انس روایت شده است که می
گریست. فرمود: بر او داخل شد در حالی که می صگاه پیامبریهودی. صفیه گریه کرد. آن

هودی هستم. گفت: حفصه به من گفت که من دختر یک نفر ی« کنی؟چرا گریه می»

                                           
 .320نساء أهل البیت، ص  -(1)

 گوید: راویانش، ثقه و مورد اعتمادند.آن را روایت کرده است. ارناؤوط می 3/202، «الطبقات»ابن سعد در  -(2)

آن را  3220، به شماره «صحیح الجامع»ابویعلی آن را از ابوهریره روایت کرده، و آلبانی در کتاب  -(3)

 سن دانسته است.ح
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أنک البنة نبي، وإن عمک لنبي، وإنک لتحت نبي، ففيم تفخر »فرمود:  صپیامبر

همانا تو دختر پیامبر هستی، عمویت پیامبر بود، و همسر پیامبر هستی. پس »: «عليک؟

ای »: (1)«ةهللا یا حفص ياتق»سپس فرمود: « کند؟حفصه با چه چیزی بر تو فخر می

 «.حفصه! از خدا بترس
قد است و که او کوتاهرا تحقیر کرد به این كبرخاست و صفیه كار اتفاق افتاد که عایشهیک ب

 او را نپسندیده و برخالف میل و رغبتش با وی ازدواج نمود. صپیامبر
گفتم: بس است برایت صفیه که  صگوید: به پیامبراز عایشه روایت شده است که می

فرمود:  صگاه پیامبر قد است(. آنکوتاهچنین و چنان است. )منظورش این بود که او 
سخنی را بر زبان آوردی که اگر با آب : »(2)«لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»

 «.کنددریا آمیخته شود، آن را تلخ می
به  صروی داد، که پیامبر كبلکه چیزی نزدیک به همین اتفاق از زینب بنت جحش

 شد و تا مدتی او را سرزنش کرد.خاطر همین قضیه عصبانی و ناراحت 
همراه همسرانش به حج رفت. پس  صاز صفیه بنت حُیی روایت شده است که: پیامبر

 صگاه صفیه گریست. وقتی این خبر را به اطالع رسول اهللشتر صفیه را برایش ذبح کرد. آن
کرد و چنان گریه میکرد و صفیه همهای صفیه را با دستش پاک میرساندند، آمد و اشک

در میان مردم پایین آمد. موقع شب به  صکرد. پس پیامبراو را از گریستن نهی می صپیامبر
برای خواهرت شتری تهیه کن تا سوار بر آن شود. ـ زینب از همه »زینب بنت جحش گفت: 

کنم تا سوار ات شتر تهیه میبیشتر شتر داشت ـ زینب گفت: برای زن یهودی صزنان پیامبر
 بر آن شود.
ناراحت شد و با وی حرف نزد تا وقتی که به مدینه برگشت و ماه محرم و  صپیامبر

صفر گذشت و نزد وی نیامد و نوبت همخوابگی برایش تعیین نکرد. تا جایی که زینب از 

                                           
آن را روایت کرده اند. و ارناؤوط  3320؛ و ترمذی در سنن خود به شماره 3/232احمد در مسند خود  -(1)

 گوید: اسناد آن صحیح است .

صحیح »؛ و 2202، به شماره «صحیح الجامع»اند. و آلبانی در ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده -(2)

 آن را صحیح دانسته است. 0232، به شماره «سنن ابی داود
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 او ناامید شد.
نزد زینب رفت. وقتی زینب او را دید گفت: ای رسول  صدر ماه ربیع االول پیامبر

پنهان  صاوی گوید: زینب کنیزی داشت که او را از رسول اهلل خدا، چه کار کنم؟ ر
 گاه زینب گفت: آن کنیز برای تو.کرد، آنمی

آن  صخدا. و بسترش برداشته شده بود، رسولبه بسترش رفت صروای گوید: پیامبر

 .(1)اش راضی شدرا بر زمین نهاد و از خانواده
انیم که غیرت و حسادت در زنان این درس بزرگی برای امت اسالمی است تا همه بد

شود. وقتی این جزو سرشت و طبیعت آنان است و هرگز از هیچ یک از آنان جدا نمی
 حال مادران مؤمنان ـ رضی اهلل عنهن ـ است، پس حال دیگر زنان چگونه باید باشد.

 به خدا قسم، او راستگوست

زند و دقانه حرف میوقتی فطرت انسان، سالم و درونش، پاک باشد، در این صورت صا
شناسد، و مکر و حیله و دروغ هم هیچ آشنایی با او ندارد. و مکر و حیله و دروغ را نمی

 شود که همه مردم به وی احترام بگذارند.به همین خاطر، این صفات باعث می

را دوست  صدارای درونی پاک و ظاهری پاک بود، و رسول اهلل كالمؤمنین صفیهام
اش به خاطر خدا راست و درست بود. و کردار و گفتارش از دوستیداشت و در حب و 

آمد. چیزی که سبب شد وی در برخی سرچشمه صدق و راستی و وفا می
های عطرآگینی که سیرت و رفتار معطرش را در همه جا پخش کرد، منحصر گیریموضع

که س از آنبه صداقت و راستی مادرمان صفیه گواهی داده پ صبه فرد باشد. رسول اهلل
 .(2)به آن سوگند یاد کرد

از زید بن اسلم روایت شده است که: صفیه بنت حُیی موقع درد و بیماری پیامبر 
داشتم که که در آن وفات یافت، گفت: به خدا قسم، ای پیامبر خدا دوست می صخدا

                                           
آن را روایت کرده است. شمیسه یا سمیه که در سلسله سنِد روایت  333-2/332، «المسند»احمد در  -(1)

از طریق  202-3/202، «الطبقات»اند. ابن سعد در شده است، شناخته شده نیست، و بقیه راویانش ثقه

 ز عایشه مانند آن را روایت کرده است.عفان بن مسلم، از حماد بن سلمه، از ثابت، از شمیسه ا

 .323نساء أهل البیت، ص  -(2)
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ا آنان ر صاو را مسخره کردند. پیامبر صات به من برسد. همسران پیامبردرد و بیماری
که به خاطر این»گفتند: چرا؟ فرمود: «. آب را در دهان خود بگردانید»آگاه کرد و فرمود: 

 .(1)«وی را مسخره کردید، به خدا قسم، او راستگوست
است که انسان راستگویی که از « صفیه»این چه فضیلت بزرگی برای مادر مؤمنان 

و بلکه برای آن  گوید، گواهی دهد که او راستگوستروی هوا و هوس سخن نمی

 کند.سوگند یاد می

 آرام باشید، او صفیه است

سازد روشن می صرا در قلب پیامبر كگیری با عظمتی است که جایگاه صفیهاین موضع
 سازد.در حق امتش را روشن می صو نیز میزان شفقت و دلسوزی و مهربانی پیامبر

اعتکاف بود. شب نزدش در حال  صاز صفیه بنت حُیی روایت شده است گوید: پیامبر
همراه  صرفتم تا او را ببینم. با وی صحبت کردم سپس برخاستم تا به خانه برگردم. پیامبر

ام برگرداند. منزل صفیه در خانه اسامه بن زید بود. دو مرد انصاری من برخاست تا مرا به خانه
فرمود:  صپیامبرگاه را دیدند، به سرعت رفتند. آن صجا عبور کردند، وقتی پیامبراز آن

آن دو مرد «. آرام باشید، او صفیه بنت حُیی است: »«رسلکما، إنها صفية بنت ُحيی ىعل»
 گفتند: سبحان اهلل! ای رسول خدا.

خشيت أن یقذف  يمن اإلنسان مجری الدم، و إن يإن الشيطان یجر»فرمود:  صپیامبر

خون در وجود انسان جریان دارد،  همانا شیطان مثل: »(3()2)«شيئاً »أو قال: « قلوبکما شراً  يف

                                           
اند ولی آن را روایت کرده است. و راویانش ثقه و مورد اطمینان 3/203، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

 حدیثی مرسل است.

 آن را روایت کرده است. 0222/00، به شماره «السالم»مسلم در مبحث  -(2)

گوید: در این حدیث چندین فایده وجود دارد: یکی، بیان نهایت شفقت و دلسوزی پیامبر امام نووی می -(3)

ها و اعضایشان است. او نسبت به بر امتش و مراعات مصالحشان و صیانت و مصون ماندن دل، ص

مؤمنان، مهربان و دلسوز بود، و ترسید که شیطان در قلب آن دو مرد، وسوسه ایجاد کند در نتیجه 

وند؛ چون بدگمانی نسبت به پیامبران بنا به اجماع مسلمانان کفر است، و ارتکاب گناهان کبیره هالک ش

از پیامبران جایز نیست. یکی دیگر از فواید حدیث مذکور این است که هر کس چنین گمانی به پیامبر 

شب یا روز تواند در داشته باشد، کفر ورزیده است. فایده دیگر حدیث مذکور، این است که زن می ص
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 «.و من ترسیدم که شیطان در قلب شما، بدی یا ]فرمود:[ چیزی بیندازد

 چه از دست رفته استجبران آن

هایی را که از دست داده، کوشید تا فرصتدر طاعت و عبادت خداوند متعال می كصفیه
 صمحمد مصطفی ای کهکرد که ای کاش همان اولین لحظهجبران کند. او آرزو می
 صای را در طاعت خدا و در کنار پیامبرشآورد تا هر لحظهمبعوث شد، اسالم می

 غنیمت شمارد.
گذارند. ای از عمرش را بدون طاعت و عبادت خداوند نمیبه خاطر همین لحظه

چه در دین و دنیایش که به وی نفع سبب آن شده بود که وی آن صاش با پیامبرنزدیکی
یاد بگیرد. او مستقیماً از منبع و سرچشمه پاک و  صساند، در حضور پیامبررو فایده می

شد؛ پس از اخالق و سنت و روش و مهربانی و دلسوزی و بصیرت و صاف سیراب می
گرفت... بلکه او نشست تا بیشتر و بیشتر آیاتی از کتاب خدا حفظ برمی صدانش پیامبر

شد تا این فرموده خداوند را امونش میبه زنان پیر صکند و مشغول نقل سنت پیامبر 

ڱ      ڱگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱژ فرماید: عملی سازد که می

 (.30)األحزاب:   ژڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   
شود یاد هاى شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده مىآنچه را در خانه»

                                                                                                             
از شوهر معتکفش دیدن کند، و در این صورت اعتکافش هیچ اشکالی ندارد اما زیاد نشستن زن و لذت 

بردن از سخنان زن مکروه است تا منجر به جماع یا بوسه یا چیزهایی از این قبیل که اعتکاف را باطل 

دن به بدبینی درباره انسان، کند، نشود. یکی دیگر از فواید حدیث فوق این است که دوری از دچار شمی

که چه بسا انسان در ظاهر ممکن است  کار و عذر آوردن به عذرهای صحیح مستحب است. و این

ناپسندی انجام دهد که در واقع حق و درست است، و گاهی ممکن است نتواند حال و وضعیتش را 

ی برای محفوظ بودن از مکاید و الذکر، آمادگتوضیح دهد که بدبینی را دفع کند. فایده دیگر حدیث فوق

های شیطان است، چون او همانند خون در وجود انسان جریان دارد، پس انسان برای دوری از نیرنگ

ام برخاست تا مرا به خانه صپس پیامبر »شود. در این عبارت: ها و شّرش آماده میوسوسه

باشد. و در حدیث نشود، می ، جواز رفتن معتکف همراه زنش مادام که از مسجد خارج«برگرداند

 (.000-20/003از مسجد خارج شده است. )مسلم بشرح النووی،  صنیامده که پیامبر 
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 «.خداوند لطیف و خبیر است ؛کنید

 فراقی دردناک

در بهشت دنیا که ایمان  صهمراه پیامبر كایام زیبا و خوش به سرعت گذشت و صفیه
 کرد.تمامی جوانبش را در بر گرفته بود، زندگی می

اما دوام حال، محال و غیرممکن است. آن روز آمد که تمام هستی در آن روز به خاطر 

ناراحت شد تا  بسیار اندوهگین و صتاریک شد. و صفیه با مرگ پیامبر صمرگ پیامبر
جایی که نزدیک بود قلبش پاره شود. اما صبر و تحمل و پایداری کرد تا اجر و پاداش 

 صبرکنندگان را به دست آورد.

 داردخداوند نیکوکاران را دوست می

اش به دین و به بر همان حالت تعهد و وفاداری ك، صفیهصپس از وفات پیامبر محبوب

 دار و عبادتگذار خداوند متعال بود... ابوبکردار و روزهچنان شب زندهماند؛ هم صپیامبر
دانست. و وقتی که ابوبکر وفات یافت و اش را میقدر و منزلت و جایگاه واال و عالی

 دانست.عمر به خالفت رسید، او نیز فضل و منزلت و جایگاه واالیش را می

کند که او روشن میهای اوست که برای ما گیریگیری عظیم از موضعاین یک موضع
های پیرامونش، مهربان و باشفقت بود و خیر و نیکی را در چگونه برای تمامی انسان

 کرد.قلبش برای همه مردم حمل می
گوید: برای ما روایت شده که کنیزِ صفیه نزد عمر بن خطاب آمد و ابوعمر عبدالبر می

ارد. عمر کسی را دنبالش دارد و با یهودیان ارتباط دگفت: صفیه، شنبه را دوست می
فرستاد تا در این زمینه از وی سئوال کند. صفیه گفت: راجع به شنبه باید گفت، از آن 

ام؛ و در مورد زمانی که خداوند جمعه را برایم جایگزینش کرده، آن را دوست نداشته
یهودیان هم باید گفت: من در میان آنان خویشاوندانی دارم و صله رحم و پیوند 

آورم. سپس صفیه به کنیز گفت: چه چیزی تو را وادار به این وندی را به جای میخویشا
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 .(1)کار کرد؟ گفت: شیطان. صفیه گفت: برو، تو آزادی
توانست او را مجازات کند ولی گذشت کرد، هنگام توانایی را از صاحب می كصفیه

 یاد گرفته بود. صاخالق واال، محمد بن عبداهلل

ٺ  ژ دهد: زگارش را این چنین مورد ستایش و تمجید قرار میخداوند بندگان پرهی

ٹ  ڤ  ڤ    ٹٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 (.230)آل عمران:  ژڤ
و از  ؛برندو خشم خود را فرو مى ؛کنندمى همانها که در توانگرى و تنگدستى، انفاق»

 «.و خدا نیکوکاران را دوست دارد ؛گذرندخطاى مردم درمى

 ی زیبای صفیه با عثمانگیرموضع

گیری درخشانی داشت که موضع ك، مادرمان صفیهدر زمان حیات خلیفه سوم، عثمان
 بود. حاکی از فضل و بزرگواری او و دانستن جایگاه عثمان

کند. روایتی هم از کنانه برده آزاد شده مادرمان صفیه آمده که این مطلب را تأیید می

راندم تا به دنبال عثمان برود. در راه که بر آن سوار بود می گوید: من استر صفیه راوی می
که سرش را به طرف با صفیه برخورد کرد و صورت استرش را زد تا این (2)مالک اشتر

گاه صفیه گفت: مرا برگردان و این چنین مرا خوار نکن. راوی گوید: دیگر برگرداند. آن
ثمان قرار داد و آب و خوراک را بر هایی را بین منزل خود و منزل عسپس صفیه چوب

 .(3)بردها برای عثمان میروی آن چوب
المؤمنین صفیه عدم رضایتش را از کسانی که به عثمان با این کار زیبا و انسان دوستانه، ام

دارد. ظلم و ستم کردند و او را در تنگنا قرار دادند و آب و غذا را از وی منع کردند، اظهار می
چنین با این ش دانست که بهترین یاور برای عثمان ذی النورین باشد. هماو وظیفه خود

                                           
 .23/22االستیعاب،  -(1)

در فتنه شهادت ایشان نقش  مالک بن حارث نخعی، که از سران کوفه بود و در زمان عثمان بن عفان -(2)

 مهمی داشت.

؛ و سیر أعالم 3/203با اندکی تصرف . و نگاه : طبقات ابن سعد،  0/332، «االصابة»برگرفته از  -(3)

 اند.گوید: راویانش ثقه و مورد اطمینان. ارناووط می0/032النبالء، 
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سنجید، بیان اش و کمال عقلش که مسائل را با آن میکارش، گستردگی افق و روشنفکری
نمایند: کند. به همین خاطر ابن اثیر و نووی ـ رحمهما اهلل ـ این چنین صفیه را توصیف میمی

او را مورد ستایش و تمجید قرار  : . و حافظ ابن کثیر(1)ند استاو زنی خردمند از زنان خردم
گوید: صفیه از لحاظ عبادت و ورع و پرهیزگاری و زهد و پارسائی و نیکی و داده و می

 .(2)صدقه از زنان بزرگ بود. خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند!

 اینک زمان رحلت فرا رسیده 

نزدیک به چهل سال زندگی کرد و در  صس از وفات پیامبر محبوبپ كمادرمان صفیه
تمام این مدت مشغول طاعت و عبادت خداوند از قبیل نماز و روزه و صدقه و علم و 

 دعوت به سوی خدا بود.
او در دوران خلفای راشدین از اول تا آخر حضور داشت و در زمان فتوحات اسالمی 

روزی و قدرت و تسلط مسلمانان در شرق و غرب در شرق و غرب زندگی کرد و تمام پی
از آنها خبر داده بود، با چشمان خود  صزمین و در واقع در سراسر کره زمین که پیامبر

 دید.

بر بستر مرگ خوابید تا پروردگارش را در  كدر سال پنجاه هجری، مادرمان صفیه
خدا هم از او  حالی که از کرده خود در جهان و از نعمت آخرت یزدان خشنود بود و

در حالت رضایت و خشنودی از  صکه پیامبر محبوبنخشنود بود، مالقات کند پس از آ
 او وفات یافته بود.

وفات یافت تا الگو و سرمشق واالیی برای هر خواهر مسلمان تا روز قیامت  كصفیه
 باشد.
 

گاهش خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جای
 گرداند!

                                           
 .0/302؛ و تهذیب األسماء واللغات، 2/222اسد الغابة،  -(1)

 .3/02البدایة والنهایة؛ اثر ابن کثیر،  -(2)



 :صفاطمه بنت رسول اهلل 
 محمد رسول اهلل«. تو بزرگ و سرور زنان بهشتی هستی»

کاری بس دشوار است، چون مناقب و  كهمانا انداختن نور و روشنائی بر سیرت فاطمه
هایش خیلی زیادند. به خدا قسم، من که دارم راجع به سیرت و فضائل و بزرگواری

کنم. من کیستم تا سیرت و اس خجالت و شرمساری مینویسم احسزندگانی او می
 را روایت کنم؟!!! صزندگی دختر رسول اهلل

 کنند.کنم که کلمات از خجالت و شرمساری فرار میاحساس می
های باایمان همانا سیرت معطرش بهترین توشه برای زنان و دخترانمان است؛ چون قلب

شوند و با طناب ایمان و تقوا متصل سرازیر میآورد که با نور یقین ای در میرا به گونه
است، و مادرش، سرور  صشوند. او دختر سرور و بزرگ اولین و آخرین، حضرت محمدمی

 باشد.می كو بزرگ زنان جهانیان، خدیجه
اش را شروع کنیم و از کجا شروع کنیم، چون بوی پس چگونه سیرت و زندگینامه

نویسیم و چه دانیم چه میتا جایی که ما نمی خوش سیرتش سراسر هستی را پُر کرده
 کنیم!!!چیزی را رها می

کنیم ـ که خود را از تعلقات دنیا چقدر نیازمندیم ـ در حالی که با سیرت معطرش زندگی می

همراه  صای که پیامبررها کنیم تا آن لحظات باارزش را در خانه نبوت بگذرانیم تا حیات حقیقی
 به سر برده، ببینیم. كش فاطمهمادرمان خدیجه و دختر

با ما بیایید تا آن صفحه مبارک را همراه ریحانه خانه پاک، همراه سرور و بزرگ زنان 
ها با یاد او جهانیان در زمان خود و سرور و بزرگ زنان بهشتی، همراه فاطمه کسی که دل

 شوند، شروع کنیم.آرام می
 کنم:آن سیرت معطر را با این کلمات شروع می

 ق مغن ثغالث مطغالعشغر  المجد یُ 
 

 فغغغغي مهغغغغد فاطمغغغغة فمغغغغا أعالهغغغغا! 
 

 «کند. او چقدر واالست!مجد و بزرگی در بستر فاطمه از سه جهت طلوع می»
 هغي أم مغن ،هي زوج من ،هي بنت من

 

 مغغغن ذا یغغغداني فغغغي الفخغغغار أباهغغغا  
 

او دختر کیست؟ همسر کیست؟ مادر کیست؟ چه کسی در بزرگی به پای پدرش »
 «سد؟رمی

 هغغغغغادي الشغغغغغعوب إذا تغغغغغروم هُغغغغغداها هغغغغغي ومضغغغغغة مغغغغغن نغغغغغور عغغغغغین 
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 المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغطفی
 

 «هاست وقتی که هدایتش بخواهد.او تابشی از نور چشم مصطفی، هدایتگر ملت»
 هغغغو رحمغغغة للعغغغالمین وکعبغغغة اآ

 

 مغغغغغغال فغغغغغغي الغغغغغغدنیا وفغغغغغغي أخراهغغغغغغا 
 

ا و آخرت ( رحمت و مهربانی برای جهانیان است. و کعبه آرزوها در دنیصاو )پیامبر»
 «.است

 مغغغغن أیقغغغغظ الفطغغغغر النیغغغغام بروحغغغغه
 

 وکأنغغغغغغغغغغه بعغغغغغغغغغغد البلغغغغغغغغغغی أحیاهغغغغغغغغغغا 
 

های خوابیده را با روح خویش بیدار کرد. گوئی پس از پوسیدن و کسی که سرشت»
 «.کهنگی، آنها را زنده گردانید

 وأعغغغغغغاد تغغغغغغاریخ الحیغغغغغغاة جدیغغغغغغدة
 

 مثغغغغغل العغغغغغرائس فغغغغغي جدیغغغغغد ُحالهغغغغغا 
 

 «.های نوشانها و زینتها در لباسمانند عروسو تاریخ را حیاتی تازه بخشید، »
 «هغل أتغی»ولزوج فاطمغة بسغورة 

 

 تغغغغاجو یفغغغغوق الشغغغغمس عنغغغغد ُضغغغغحاها 
 

درباره او، تاجی است که از خورشید موقع « هل أتی»شوهر فاطمه با آمدن سوره »
 «.اش هم باالتر استروشنائی
 المشغغکالت يبحصغغن هللا یرمغغ أسغغدو 

 

 بصغغغغغغیفل یمحغغغغغغو سغغغغغغطور ُدجاهغغغغغغا 
 

کرد و سطرهای تارش را پاک شیری است که به کمک خدا مشکالت را رفع می»
 «.کندمی

 وکنغغز ثرائغغه ،یوانغغه کغغو إ
 

 غغغغدا بیمینغغغه تی اهغغغا ،سغغغیفو  
 

اش به وسیله اش، شمشیر است. آشفتگیاش از نی است و ثروت و داراییخانه»
 «.برکتش رفت

 في روض فاطمة نما غصنان لغم
 

 سغغغغغغغواهاا فغغغغغغغي النیغغغغغغغرات مغغغغغغغینجبه 
 

در بوستان فاطمه دو تا شاخه رشد کرده که در میان زنان نورانی کسی جز فاطمه آنان »
 «.را گرامی و نجیب نیاورده است

 فغغغأمیر قافلغغغة الجهغغغاد وقطغغغب دا
 

 ئغغغغغغغغرة الوئغغغغغغغغام واالتحغغغغغغغغاد ابناهغغغغغغغغا 
 

 «.فرمانده قافله جهاد و قطب دایره هماهنگی و اتحاد، دو پسر فاطمه است»
 ت وقغغغغدوةأسغغغغوة ل مهغغغغا يهغغغغ

 

 یترسغغغغغغغم الفخغغغغغغغر المنیغغغغغغغر ُخطاهغغغغغغغا 
 

هایشان فخر و بزرگی روشنائی دهنده، ترسیم او اسوه و الگوی مادران است که گام»
 «.کنندمی

 صغان الجماعغة بعغدها يحسغن الغذ
 

 أمسغغغغغغغغی تفرقهغغغغغغغغا یحغغغغغغغغل ُعراهغغغغغغغغا 
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اش ، برهنهکه تفرق و چند دستگیحسن، کسی که جماعت مسلمین را پس از آن»
 «.صون و محفوظ نمودنمود، ممی

 ترک الخالفة ثغم أصغبح فغي الغدیار
 

 إمغغغغغغغغغام ألفتهغغغغغغغغغا وُحسغغغغغغغغغن ُعالهغغغغغغغغغا 
 

ها و مناطق، امام و پیشوای الفت دادن و واالیی خالفت را رها کرد سپس در سرزمین»
 «.نیک آن شد
 األبرار واألحرار ما يوحسین ف

 

 (1)أزکغغغغغغغی شغغغغغغغمائله ومغغغغغغغا أنغغغغغغغداها! 
 

نظیر هایش چه قدر پاک و بیان و آزاد مردان، ویژگیو حسین در میان نیکان و آزادگ»
 «است!

 میالد و نشأتی مبارک

در ام القری )شهر مکه( به دنیا آمد در حالی که قریش کعبه را بازسازی  كفاطمه
با تولد وی بسیار  صبود. پیامبر صکردند. و این امر پنج سال قبل از بعثت پیامبرمی

احساس کرد که وی دختری مبارک خواهد شد، خوشحال شد و از همان لحظه نخست 
 شباهت داشت. صپس او را فاطمه نام نهاد و از میان دخترانش، او بیشتر به پیامبر

ـ  صترین خانه در تمام هستی ـ خانه پیامبر محبوب ترین و پاکفاطمه در عظیم
ا مراقبت ـ آن را پُر از ایمان و برکت گردانیده و ب ألای که خداوند ـ بزرگ شد. خانه

 خودش آن را ساخته است.
او را غرق محبت  كشد و مادرش، خدیجهفاطمه از سرچشمه پاک نبوت سیراب می

اش نمود و به همین خاطر ـ طبق رسم و عادت عرب در آن زمان ـ و مهربانی و دلسوزی
ای را برایش نگرفت تا به او شیر دهد بلکه خودش به او شیر داد. پس فاطمه از دایه

ه، شیر بردباری و حیا و مروت و پاکی و عفاف و پاکدامنی و حکمت و ادب و خدیج
ترین و برترین نشأت را داشت؛ خوش خُلقی و همه صفات ستوده نوشید. از این رو پاک

سرور زنان جهانیان و پدرش، سرور اولین و آخرین محمد بن  كچون مادرش، خدیجه
 است. صعبداهلل

                                           
 محمد اقبال. قسمتی از شعر متفکر اسالم، -(1)
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 بیها )مادر پدرش(أم أ

ترین پاکان میان بر روی سفره پاکی و پاکیزگی، چشمش را باز کرد و در دامن پاکفاطمه 
آمد، بزرگ شد. و این در نمازها و تسبیحاتی که از دهان پدر و مادرش بیرون می

نظیرش میان زنان اهل بیت ـ رضی اهلل عنهن ـ تأثیر بزرگی گیری شخصیت بیشکل
ترین ر و مادرش تنها بود، از آن جهت که بزرگداشت. چون زهرا ـ تقریباً ـ در خانه پد

تر از خواهرانش، زینب و سپس رقیه ازدواج کردند و غیر از ام کلثوم که کمی بزرگ
 فاطمه بود، کسی در خانه پدر و مادرش نماند.

های دو قلب بزرگ: قلب پدرش و قلب مادرش، از مهربانی و فاطمه در برترین باغ
هایشان، محبت و عطوفت و دلسوزی و مهربانی و از شکوفه باغمند بود شان بهرهدلسوزی

ترین مند شد، چون در خانه محمدی کوچکرا چید، و از شفقت و مهربانی آن دو بهره
 فرزند پاک بود.

فاطمه زهرا، در بهشت پدر و مادرش، جایی واال مهیا کرد، و از آنان چیزهایی را یاد 
گرفت؛ آیاتی از قرآن کریم جاهای دیگر یاد نمی گرفت که دختر جوان دیگری در مکه یا

 شد، به عنوان بارانی بر سر او بود.نازل می صیاد گرفت. وحی که بر رسول امین، محمد
پس فاطمه زهرا در گهواره ایمان، بزرگ شد. به همین خاطر او درونی آرام، قلبی 

ن چیزی او را شناخت و جز ایماقوی، باطنی پاک داشت که جز ایمان چیزی را نمی
 شناخت.نمی

ای فاطمه زهرا در آن خانه مبارک ـ به تدریج ـ دانست که او سالله شرف و بزرگواری
رود، و سالله آید، و سالله جایگاهی است که از بین نمیاست که هرگز پایین نمی

دار ها، از اصالت خانوادگی و ریشهشود. عالوه بر همه اینای است که منحرف نمیپاکی
زادگی و نیک سرشتی، صفات پسندیده و ستوده، و محاسن زیبا ودن نسب، نجیبب

نظیر و برخوردار بود. در نتیجه میان دختران قومش و بلکه میان دختران سراسر دنیا، بی

 یگانه بود.
پس از وفات خدیجه، مادر زهرا، فاطمه زهرا امور و کارهای خانه نبوی را انجام 

کرد و عطوفت و محبتش را نثار وی اش مراقبت و مواظبت میداد و از پدر گرامیمی
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« ام ابیها»( یا ص)مادر پیامبر « ام النبی»وی را  صکرد تا جایی اصحاب رسول اهللمی
 .(1)زدند)مادر پدرش( صدا می

 هامدم مکارم و بزرگیه

شویم؛ بوستانی که بوی خوشش پخش شد و  كکه داخل بوستان فاطمه زهراپیش از آن
هایی که از هر تمام هستی را با عطر ایمان و حیا پُر کرد، بیایید با هم در سایه بزرگی

 جانبی او را فرا گرفته، زندگی کنیم.
را آفرید تا رحمت و  پدرش، سرور اولین و آخرین است؛ کسی که خداوند وی

 است. صمهربانی برای جهانیان باشد. او پیامبر محبوب، حضرت محمد
است. او اولین فرد از میان زنان بود که اسالم  كمادرش، سرور زنان جهانیان، خدیجه

ـ به وی سالم برساند. و  ألنزدش آمد تا از طرف پروردگار سالم ـ  ؛آورد. او بود که جبرئیل
و مروارید در بهشت به او داد که  ای از تارهای طال و نقرهمژده خانه صراو بود که پیامب

 ای در آن نیست.هیچ داد و فریاد و سختی
 و خود فاطمه، سرور و بزرگ زنان جهانیان در زمان خود بود.

 صسروران جوانان بهشتی، دو ریحانه رسول خدا  م دو فرزندش )حسن و حسین(
 باشند.می

است؛ کسی که خدا و پیامبرش را دوست  طالبعلی بن ابی شوهرش، امیر مؤمنان
 يأنت من»به او گفت:  صدارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. کسی که پیامبر

 يأن تکون من ىأال ترض»چنین به او گفت: هم«. تو از منی و من از توام: »(2)«وأنا منک

آیا راضی نیستی که نسبت به من، : »(3)«يبعد يٌ أنه ليس نب بمنزلة هارون من موسی إال  
 «.به منزله هارون به نسبت موسی باشی با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست

است.  ، حمزه بن عبدالمطلب صعمویش، سیدالشهداء و شیر خدا و شیر پیامبر خدا
 بود. صو برادر رضاعی پیامبر صاو عموی پیامبر

                                           
 .230-233نساء أهل البیت، ص  -(1)

 .3222؛ و سنن ترمذی، شماره 0022صحیح بخاری، شماره  -(2)

 .0020؛ و صحیح مسلم، شماره 0022صحیح بخاری، شماره  -(3)
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کرد و مال ، کسی که به همسایه کمک میاست عموی پدرش، عباس بن عبدالمطلب
کرد و گرسنه را غذا بخشید و در رفع نیازها و مشکالت مردم خرج میو دارایی را می

 داد.می

، آن فرد بزرگ و شهید است؛ کسی که شأن و طالبپسر عموی پدرش، جعفر بن ابی
ن با دو بال منزلت بزرگی داشت و پرچم مجاهدان بود. کسی که در بهشت همراه فرشتگا

 کند.پرواز می
هایی که فاطمه را احاطه کرده، سخن برانیم، اگر بخواهیم راجع به مکارم و بزرگواری

ها را در اش را بیان کنیم. این کیست که خداوند این همه مکارم و بزرگیتوانیم همهنمی
 او جمع گردانیده است؟!!!

 از پیشگامان و سابقین در گرویدن به اسالم

ها و دیگر کارهای عبادت بت كزد و فاطمهدر کفر موج می جزیرة العرب سرزمین
دید که هرگز دید؛ اما در همان وقت پدرش را میدادند، میجاهلیت که مردم انجام می

برای هیچ بتی سجده نکرد و هرگز شرابی نخورد. پس فاطمه با قلبش در سرچشمه 

د؛ فضایل و اخالقیاتی که بدون کرفضایل و اخالقیات شیرین و درخشان زندگی می
 وزید.تکلف از پدر و مادرش می

ـ اجازه داد که خورشید هدایت بر سرزمین جزیرة العرب طلوع  ألوقتی خداوند ـ 
را با قرآنی که سعادت و خوشبختی تمام بشریت در آن است به سوی  ؛کند و جبرئیل
 الم آورد.اولین کسی بود که اس كفرستاد، مادرش خدیجه صپیامبر محبوب

و فاطمه و خواهرانش ـ رضی اهلل عنهن ـ اسالم آوردند. پس آنان به سوی ایمان به 
 پیشگام بودند. صخدا و پیامبر خدا

گوید: برای پیشگامی و پیش دستی آنان به سوی اسالم نیازی به نص امام زرقانی می
 نیست.

ترین و هربانترین پدر، و برترین و مچون آنان در آغوش راستگوترین و گرامی
ها، و از مادرشان ترین بزرگیدلسوزترین مادر بزرگ شدند؛ از پدرشان بزرگ
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گرفتند که عقل هیچ زنی در گذشتگان و آیندگان به پای عقل دستاوردهای عقلی را برمی
 رسد.او )عقل خدیجه( نمی

 بر اذیت و آزار مشرکان ص صبر و پایداری پیامبر

به شکنجه و اذیت و آزار  صدر دشمنی با رسول اهلل گوید: سپس قریشابن اسحاق می
او و کسانی که همراه او اسالم آوردند، شدت بخشیدند. به همین منظور نادانان خود را 

را تکذیب کردند و او را  ص تشویق و ترغیب کردند، این نادانان پیامبر صعلیه پیامبر
ن و دیوانه دانستند. و رسول اذیت و آزار کردند و وی را شاعر و ساحر و جادوگر و کاه

چه داشت و آنکرد و آن را پنهان نمیچنان امر و دستور خداوند را آشکار میهم صخدا
کرد؛ از جمله دین و آئین آنان را باطل را که برایشان ناخوشایند بود، برای آنان روشن می

شان بودند، دوری چنان بر کفرکرد، و از آنان که همگیری میهایشان کنارهدانست، از بت
 .(1)کردمی

 خیلی در معرض اذیت و آزار قریش قرار گرفت. صپیامبر
را دیدم در حالی  صرسول خدا»گوید: طالب روایت شده است که میاز علی بن ابی

کرد و گرفت و وی را غافلگیر میکه قریش او را گرفته بودند؛ یکی ناگهان او را می
نمود. و آنان کرد و وی را مسخره میاز جایش دور می داد و او رادیگری او را تکان می

گوید: به خدا قسم، احدی از ما ای؟ علی میگفتند: تویی که خدایان را یک خدا کردهمی
کرد، و دیگری را زد و آن یکی را غافلگیر مینزدیک نشد جز ابوبکر، که این یکی را می

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  ژ گفت: وای بر شما: کرد و میاز جایش دور می

 (.03)غافر:  ژ  ڍ  ڌ  ڌ
است، در « اهلل»گوید: پروردگار من خواهید مردى را بکشید بخاطر اینکه مىآیا مى»

 «.حالى که دالیل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده است؟
لی گوید: پرودگار من اهلل است، در حاآیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می»

 «. که دالئل روشن و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان برایتان آورده است؟

                                           
 .2/033السیرة النبویة، اثر ابن هشام،  -(1)
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که ریشش خیس شد سپس گفت: سپس علی ردایش را بلند کرد و گریست تا این
دهم، آیا مؤمن آل فرعون بهتر است یا ابوبکر؟ جماعت ساکت شما را به خدا قسم می

به خدا قسم، یک ساعت ابوبکر بهتر از  دهید؟بودند، آن گاه گفت: چرا جواب مرا نمی
باشد، چون آن مرد مؤمن آل فرعون ایمان هزار ساعت کسانی مثل مؤمن آل فرعون می

 .(1)«کرد ولی این مرد )ابوبکر( ایمان خود را آشکار نموده استخود را پنهان می

در  صگوید: در حالی که رسول خدا روایت شده است که می م از عبداهلل بن عمر
را گرفت و لباسش  صمحوطه کعبه بود، ناگهان عقبه بن ابی معیط آمد و شانه رسول اهلل

گاه ابوبکر آمد و را دور گردن او پیچید و فشرد تا جایی که نزدیک بود او را خفه کند. آن

چ  چ  چ  ڇ  ژ دور کرد. سپس گفت:  صشانه عقبه را گرفت و او را از پیامبر

 (.03غافر: ) ژ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
است، در « اهلل»گوید: پروردگار من خواهید مردى را بکشید بخاطر اینکه مىآیا مى»

 .(2)«حالى که دالیل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده است؟

 ص دفاع فاطمه از پیامبر

 صکرد که خودش را و بلکه تمام دنیا را فدای پدرش، رسول اهلل آرزو می كفاطمه
همراه من در این صحنه وحشتناک تدبر و تأمل کنید. این عقبه بن ابی معیط است کند... 

کند تا به رهبران و بزرگان می صکه بار دیگر اذیت و آزار را متوجه پیامبر محبوب
 قریش تقرب جوید.

خواند و کنار کعبه نماز می صروایت شده است که: پیامبر از عبداهلل بن مسعود
سته بودند، به همدیگر گفتند: کدام یک از شما الشه حیوان فالن ابوجهل و رفیقانش نش

ترین کند؟ بدبختنهد وقتی که سجده میآورد و آن را بر پشت محمد میطایفه را می

                                           
 .32تاریخ الخلفاء، ص  -(1)

، به شماره «وأصحابه من المشرکین بمکة صما لقي النبی »باب:  ،«مناقب االنصار»بخاری در مبحث  -(2)

 آن را روایت کرده است. 3322



   

 صبانوان نمونه عصر پیامبر    148
  

گاه آن را بر پشتش به سجده رفت آن صبرخاست و آن را آورد. صبر کرد تا پیامبر (1)قوم
توانستم آمد ای کاش میی از دستم بر نمیکردم و چیزاش نهاد و من نگاه میمیان شانه

گوید: قریش شروع به خندیدن کردند و از شدت دفاعی از او بکنم. عبداهلل بن مسعود می
کرد در حال سجده بود و سرش را بلند نمی صشدند و رسول اهللخنده خم و راست می

 .(2)که فاطمه نزدش آمد و آن را از پشتش دور افکندتا این

خدایا قریش را » :«اللهم عليک بقریش»سرش را بلند کرد و فرمود:  صامبرگاه پیآن
سه بار این جمله را تکرار فرمود. بر «. کنم و خودت به حسابشان برسبه تو محول می

 آنان را نفرین کرد. صمشرکان خیلی سخت آمد وقتی که پیامبر
رزمین مستجاب عبداهلل بن مسعود گوید: و مشرکان معتقد بودند که دعا در آن س

جهل، وعليک  ياللهم عليک بأب»نام آن کافران را گفت:  صخواهد شد. سپس پیامبر

 يبعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أب

خدایا! ابوجهل و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و ولید بن عتبه و امیه بن خلف : »«معيط
و نفر هفتمی را «. کنم و خودت به حسابشان برسی معیط را به تو محول میو عقبه بن اب

هم ذکر کرد اما من آن را به یاد ندارم. عبداهلل بن مسعود گوید: سوگند به کسی که جانم 

نامشان برد، دیدم که در معرکه بدر  صدر دست اوست، آن کسانی را که رسول اهلل 

                                           
این  2220/223و مسلم به شماره  3232چنان که نزد بخاری به شماره او عقبه بن ابی معیط بود هم -(1)

 مطلب وجود دارد.

ق گوید: عمرو بن میمون به من به همین صورت یوسف از ابواسحاق آن را روایت کرده که ابواسحا -(2)

سرش  صپیامبر »گفت که ابن مسعود به او خبر داده است. و شعبه از ابواسحاق روایت کرده است: 

را بلند نکرد تا این که فاطمه آمد و آن را از پشتش برداشت و کسی که این کار را کرده بود نفرین 

پس فاطمه »آمده است:  2220/223شماره و مسلم به  3232چنان که نزد بخاری به شماره هم«. کرد

 «.آن را از پشتش برداشت

قریش خندیدند تا جایی که از خنده خم و راست می شدند، »اسرائیل از ابواسحاق روایت کرده است: 

 صپس فاطمه به سرعت آمد، و پیامبر  -و فاطمه دختر كوچكى بود -رفت  ؛پس کسی نزد فاطمه 

ین که فاطمه آن الشه را از پشت وی برداشت و رو به مشرکان کرد و چنان در حال سجده بود تا اهم

 هم این مطلب وجود دارد. 202چنان که نزد بخاری به شماره هم«. آنان را سرزنش کرد

که کسی رفت و تا این»از روایت زکریا از ابواسحاق آمده است:  2220/222و نزد مسلم به شماره 

اطمه آمد. و فاطمه دختر كوچكى بود. پس فاطمه آن الشه را از روی فاطمه را از این امر مطلع کرد. ف

 «.پشتش دور انداخت سپس رو به مشرکان کرد و آنان را سرزنش نمود
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 .(1)همگی هالک شدند

دستور قتلش را صادر کرد و  صط در غزوه بدر اسیر شد و پیامبرعقبه بن ابی معی
 کرد.را اذیت می صبرای مشرکان دیگر این دستور را صادر نکرد، چون او خیلی پبامبر

اسیران بدر را یکی یکی صدا کرد  صاز ابن عباس روایت شده است گوید: رسول اهلل
معیط قبل از فدیه کشته شد. علی  و فدیه هر فرد از آنان چهار هزار بود و عقبه بن ابی

 .(2)برخاست و او را به قتل رسانید

 قطعنامه عمومی ... و سختی و فشار محاصره

ای ظهور یافت که به ضرر مسلمانان و کسانی کینه و حسادت مشرکان در بستن معاهده
مانان کنند یا یکی از مسلاند یا بر آنان عطوفت و دلسوزی میکه به دین و آئین آنان راضی

کنند، بود. آنان متفق شدند که با مسلمانان خرید و فروش نکنند، کسی را حمایت می
دختری را به آنان ندهد و از آنان هم دختری نگیرد، و به طور کلی با آنان قطع رابطه 
کنند. و این معاهده را در کاغذی نوشتند و آن را در داخل کعبه به خاطر تأکید بر مفاد 

 ند.آن، آویزان کرد

محاصره بر مسلمانان خیلی سخت و دشوار شد؛ کمک و یاری آنان قطع شد؛ غذا و 
خوراک کم شد تا جایی که گرسنگی به آخرین حدش رسیده بود و گریه کودکانشان از آن 

ها و فشارها به جایی رسید که دشمن هم برای شد. و سختیطالب شنیده میطرف شعب ابی
ها و وجود جو خفقان و تار در روبرویشان، انواع سختی گریست. باشان میحال و وضعیت

 فشارها را به خاطر خدا تحمل کردند.
آمدند، یکی از آنان به های شتران به مکه میگوید: صحابه وقتی که کاروانسهیلی می

خاست و آمد تا مقداری خوراک برای زن و فرزندانش بخرد، ابولهب برمیبازار می

                                           
 اند.و دیگران آن را روایت کرده 2220بخاری بیشتر از یک جا و مسلم به شماره  -(1)

کرده، و راویانش، راویان احادیث آن را روایت « معجم االوسط»و « معجم الکبیر»طبرانی در  -(2)

از طریق حدیث ابن مسعود، مانند آن را روایت کرده « معجم االوسط»چنین طبرانی در اند. همصحیح

 آمده و راویانش، ثقه و مورد اعتمادند. 2/32، «مجمع الزوائد»چنان که در است؛ هم
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ر! کاالها را با قیمت خیلی گران به اصحاب و یاران محمد گفت: ای جماعت تجامی
بدهید تا نتوانند چیزی را بخرند. و شما از مال و دارایی و وفای به عهدم خبر دارید، من 

رسد؛ در نتیجه تاجران قیمت کاالها را چند برابر باال ضامنم و هیچ ضرری به شما نمی
چیزی بخرند و هر کدام از آنان نزد  توانستندبردند تا جایی که مسلمانان نمیمی

گشت و در کردند، دست خالی برمیکودکانشان که از شدت گرسنگی آه و ناله و گریه می

دستش چیزی نبود که با آن خوراک کودکانش را تأمین کند. و تاجران نزد ابولهب 
آنان  خرید، سود هنگفتی را بهرفتند، ابولهب هم در غذا و لباسی که از تاجران میمی
داد از آن طرف هم مؤمنان و کسانی که با آنان بودند، از گرسنگی و برهنگی به تنگ می

 آمده بودند.
گوید: شبی برای قضای کند که سعد مییونس از سعد بن ابی وقاص روایت می

ای از پوست خشک حاجت بیرون رفتم، صدای چیزی را زیر ادرار شنیدم، دیدم که تکه
اشتم و آن را شستم، سپس آن را سوزاندم و با آب سائیدم، و تا سه شتر است. آن را برد

 دفعه از آن خوردم.
ببینید چگونه محاصره مسلمانان به اوج خود رسیده و چگونه محرومیت، آنان را سست و 

خورد؟ این دردها الغر کرده و آنان را مجبور کرده که چیزی را بخورند که اصالً به درد نمی
دان مسلمان از میان قریش را اندوهگین و ناراحت کرده بود، از این رو برخی از خویشاون

زند و به طرف نهد سپس آن را مییکی از آنان مقداری خوراک و پوشاک را بر روی شتر می
شدگان برسد و کمی از کند تا به محاصرهکند و افسارش را رها میشعب حرکت می

 درماندگی و تندگستی آنان را کاهش دهد.
ن سختی و فشار چقدر طول کشید؟ سه سال سخت و ناخوش. تنها بند ایمان بود ای

 .(1)دادگرفت و صبر و تحمل را به آنان میها را میکه دل
اش را شدگان بود و محاصره و گرسنگی، صحت و سالمتیهمراه محاصره كفاطمه

تی را با تمام مورد هجوم قرار داد. تا جایی که به دردهای بزرگی مبتال شد. او آن سخ

                                           
 . با تصرف.232-233فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)
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ـ آمد و  ألکه گشایش از طرف خداوند ـ هایش گذارند تا اینها و ناراحتیدردها و اندوه
 مسلمانان از این محاصره بیرون آمدند.

 ك وفات مادرش

اش را مورد ای که صحت و سالمتیاز سختی و فشار محاصره كکه فاطمه به محض این
 كگی مبتال شد، خارج شد، مادرش خدیجههجوم قرار داد تا جایی که به دردهای بزر

وفات یافت؛ کسی که دستی دلسوز و قلبی مهربان بود. فاطمه بسیار اندوهگین و غمگین 
 شد، اما به خاطر خدا تحمل و صبر نمود تا به پاداش صبرکنندگان نائل آید.

که دخترش فاطمه را از ته دل  صوفات یافت، اما پیامبر محبوب كاما هرچند خدیجه
کرد و بر او مهربانی و دلسوزی داشت، هنوز زنده بود و او را سرپرستی میست میدو
داد. پس فاطمه وابستگی شدیدی به پدرش نمود و از علم و سنت و اخالقش به او میمی

پیدا کرد. پدرش صاحب قلب مهربانی است که اگر مهربانی و شفقتی که در قلبش هست 
 كکرد، پس حال و وضعیتش با دخترش فاطمهرا میشد، کفایت همه بر مردم تقسیم می
 چگونه باید باشد.

 هجرت مبارک

شدت یافت، آن حضرت اجازه  صوقتی اذیت و آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر
به مدینه هجرت نمود و  بعداً به همراه ابوبکر صهجرت به آنان داد. سپس خود پیامبر

بود  صهایی که نزد رسول اهللوابد و امانتعلی را در مکه جا گذاشت تا در بسترش بخ
 به صاحبانشان ـ از میان مشرکان ـ برگرداند.

کند،  صاین نقش عظیمی که علی ایفا کرد تا خود را فدای پدرش، رسول خدا  كفاطمه
 کرد.گیری عظیم علی را هرگز فراموش نمیلمس کرد. فاطمه این موضع

 پاداش از جنس عمل است

خوابید تا خود را فدای او کند، پس پاداش  صجرت بر بستر پیامبردر شب ه وقتی علی
ـ بسترش را به وسیله فاطمه خوش و شیرین و پاک گرداند تا  ألاین است که خداوند ـ 
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 فاطمه او را راضی و خشنود گرداند.
آورده که شیاطین قریش همگی در دارالندوه گرد هم « البدایه والنهایه»ابن کثیر در 

ان و نظرات میان آنان و میان ابلیس که در شکل شیخی از نجد برایشان آمدند و سخن
 نظر داشتند.آشکار شده بود، رد و بدل شد و در نهایت بر گفته ابوجهل بن هشام، اتفاق

ابوجهل معتقد بود که از هر قبیله جوانی تنومند و صاحب نسب و بلند مرتبه و شجاع 

رنده بدهیم. سپس به طرف محمد بروند و را برداریم و سپس به هر جوان شمشیری ب
همه با هم در یک آن او را بزنند و وی را به قتل برسانند تا از دست وی راحت و آسوده 

شود و بنی ها پخش میشویم؛ چون اگر این کار را بکنند خون محمد میان تمام قبیله
از ما دیه بگیرند و ما شوند که ها بجنگند، در نتیجه راضی میتواند با همه قبیلهمناف نمی

 دهیم.اش را به آنان میهم دیه
جماعت بر این اتفاق کردند و بر همین رأی از همدیگر جدا شدند. آنگاه جبرئیل نزد 

 خوابیدی، مخواب.آمد و به او گفت: امشب بر بسترت که قبالً بر آن می صرسول خدا
شدند و در کمین  جمع صراوی گوید: وقتی شب تاریک شد، مشرکان دم در پیامبر

مکان آنان را دید، به  صگاه بر او هجوم ببرند. وقتی رسول خدابودند تا بخوابد و آن

األخضر، فنم  يهذا الحضرم ي، وتسبح ببرديفراش ىنم عل»طالب گفت: علی بن ابی

بر بسترم بخواب و این عبا)جبه( سبز : »«ء تکره منهميفيه، فإنه لن یخلص إليک ش
«. رسدبپیچ و در آن بخواب. از آنان هیچ گزند و آسیبی به تو نمی حضرمى را به خود

 خوابید.موقع خواب در آن عبا می صرسول اهلل

ڤ  ڤ  ژ کرد: از خانه خارج شد و این آیات را تالوت می صسپس رسول خدا

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    چ  چ  

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

 (.2-2)یس:  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
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یس. سوگند به قرآن حکیم. که تو قطعا از رسوالن )خداوند( هستى، بر راهى راست »
ا قومى ت. این قرآنى است که از سوى خداوند عزیز و رحیم نازل شده است ؛)قرار دارى(

را بیم دهى که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند! فرمان )الهى( درباره بیشتر 
آورند! ما در گردنهاى آنان غلهایى قرار دادیم آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان نمى

ن ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به باال نگاه داشته است! و در پیش روى آناکه تا چانه

 «.بینندایم، لذا نمىو چشمانشان را پوشانده ؛سدى قرار دادیم، و در پشت سرشان سدى

راه  صکه خاک را بر سرش نهاده بود. سپس پیامبر هیچ یک از آنان نماند مگر این
جا منتظر چی خود را در بر گرفت. کسی که همراه مشرکان نبود نزد آنان آمد و گفت: این

فت: خدا شما را زیانمند کرد، به خدا محمد از همین جا خارج هستید؟ گفتند: محمد. گ
که خاک را بر سرش پاشید و به شد سپس هیچ یک از شما را به جا نگذاشت مگر این

دنبال کارش رفت، آیا شما این را ندیدید؟ راوی گوید: پس هر یک از آنان دست را بر 
ستند و دیدند که علی بر سرش نهاد دید که بر آن خاک هست. سپس از گوشه در نگری

را به خود پیچیده است. گفتند: به خدا، این محمد  ص بستر خوابیده و گلیم رسول خدا
که صبح چنان بر این حالت ماندند تا ایناست که در گلیم خود خوابیده است. پس هم

گاه علی از بستر برخاست. مشرکان گفتند: آن مردی که خبر را به ما داد، به ما شد. آن
 راست گفت.

ترین شبی که بر دعوت از دعوت پیامبرش پاسبانی کرد و در سخت (1)آن دلیر، حیدر
داند که خوابد و میمی صسپری شده بود، در بسترش خوابید. مردی در بستر پیامبر

خواهند. پس وقتی آن شت دَر افرادی هستند که فقط سر شخص خوابیده بر بستر را میپ
خداوند به آن بستر، علی را نگران و پریشان حال کرد،  صشب به خاطر پیامبر خدا

 صو پیامبروسیله فاطمه، دختر پیامبرش، بستر علی را مبارک و خوش و شیرین گردانید: 
دخترش و نیز جای فراخی را به علی داد و علی زره شمشیرشکن و سنگینش را به عنوان 

                                           
 طالب است، وی گوید: ام علی بن ابین -(1)

 أنا الذي سمتني أمي حیدرة
 

 کلیث غابات کریه المنظرة 
 

 «.ها و زشت چهرهام که مادرم مرا حیدر نام نهاد همانند شیر جنگلمن کسی»
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مل، یک عدد ناز بالش از هدیه به فاطمه داد. پس فاطمه به همراه یک عدد چادر مخ
اش پوست درخت خرما بود، یک عدد مشک آب، یک عدد پوست چرمی که کناره

غربال، یک عدد لیوان، یک عدد سنگ آسیاب و دو کاسه به همسری علی در آمد. فاطمه 
نزد علی رفت و بستری غیر از پوست قوچ نداشت که هر دو در شب روی آن 

دادند. و فاطمه خدمتکار را بر روی آن علف میخوابیدند و در روز شتر آبکش می

 خودش بود.
أال ترضين »به فاطمه گفت:  صدر صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که رسول اهلل

شوی که سرور و آیا راضی نمی: »«سيدة نساء هذه األمة أو نساء المؤمنين يأن تکون
 «.بزرگ زنان این امت یا زنان جهانیان شوی؟

بخاری و صحیح مسلم از مسور بن مخرمه روایت شده که رسول چنین در صحیح هم
فاطمه، پاره تن من : »«ي، فمن أغضبها أغضبنيفاطمة بضعة من»فرمودند:  صخدا

 «.است، هر کس او را برنجاند، مرا رنجانیده است

ثالثة:  ىإن الجنة لتشتاق إل»فرمودند:  صروایت شده است که رسول اهلل از انس

و این «. بهشت مشتاق دیدار سه نفر است: علی، عمار و سلمان: »(1)«نوعمار وسلما يعل

 .(2)چه خوب پاداشی است

 همانا خداوند به من امر کرد که فاطمه را به ازدواج علی درآورم

ازدواج کرد و نزد او رفت. و این امر به دنبال غزوه  مدر سال دوم هجری، علی با فاطمه 
 بدر بود.

ج فاطمة من عل يهللا أمرنإن »آن حضرت فرمودند:  همانا خدا به من : »(3)«يأن أزوِّ
 «.امر کرد که فاطمه را به ازدواج علی درآورم

، دخترش فاطمه را صگوید: از پیامبرطالب روایت شده است که میاز علی بن ابی

                                           
آن را  2223به شماره  ،«صحیح الجامع»اند و آلبانی در ترمذی و حاکم آن را از انس روایت کرده -(1)

 است.نستهحسن دا

 .032-2/003، اثر نگارنده، صاصحاب الرسول  -(2)

 اند.گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش ثقهمی 22023، به شماره «مجمع الزوائد»هیثمی در  -(3)
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گوید: علی پیراهنش و بعضی از وسایلش را فروخت و خواستگاری کردم. راوی می
دستور داد که دو سوم آن را در  صچهار درهم رسید. و پیامبر همگی به هشتاد و

آب دهانش را در ظرف آبی  صها صرف کند. پیامبرخوشبویی و یک سوم را در لباس
 ریخت و به آنان دستور داد که در آن غسل کنند.

( نیامده به فرزندش شیر صبه فاطمه امر کرد که تا او )پیامبر صگوید: و پیامبرراوی می

 بیاید، به حسین شیر داد. صکه پیامبر. راوی گوید: فاطمه قبل از اینندهد
دانیم چه بود؛ در چیزی را در دهانش نهاد که ما نمی صاما در مورد حسن، پیامبر

 .(1)تر از حسین بودنتیجه حسن، عالم
، سرور و بزرگ اولین و آخرین بود و با وجود این، صاو، فاطمه دختر رسول اهلل

زره شمشیرشکن و سنگین علی بود. پس فاطمه به همراه یک عدد چادر اش، مهریه
یش پوست درخت خرما بود، یک مخمل، یک عدد نازبالش از پوست چرمی که کنارها

عدد مشک شیر، یک عدد غربال، یک عدد لیوان، یک عدد سنگ آسیاب و دو کاسه به 
قوچ نداشت که هر  همسری علی در آمد. فاطمه نزد علی رفت و بستری غیر از پوست

دادند. و خوابیدند و در روز شتر آبکش را بر روی آن علف میدو در شب روی آن می

 فاطمه خدمتکار خودش بود.
 .(2)ابن جوزی گوید: به خدا قسم، این هیچ ضرری به فاطمه نرسانید

 «صپیامبر »اش دور کرد و او را پاک گردانید. و خداوند پلیدی را از فاطمه و از خانه
شد داشت و با دیدن فاطمه خوشحال میداشت و او را گرامی میفاطمه را دوست می

های فاطمه خیلی زیادند؛ او صابر، متدین، خیِّر، سنگین و پاکدامن، قانع فضایل و بزرگی
 .(3)«و شکرگذار خداوند بود

 ام در نظر من درآوردمترین افراد خانوادهتو را به ازدواج محبوب

                                           
 اند.گوید: ابویعلی آن را روایت کرده و راویانش، ثقهمی 22232، به شماره «مجمع الزوائد»هیثمی در  -(1)

 .2/020التبصرة،  -(2)

 .0/222السیر،  -(3)
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بدالمطلب و صحابه بزرگوار این رویداد مبارک را جشن گرفتند. و حمزه بن خانواده بنوع
عبدالمطلب، بعضی از شترانش را ذبح کرد و به مردم غذا داد. و فاطمه زهرا به خانه 

های نهاده شده و های بلند و عالی و فنجانای که با تختزوجیت منتقل شد. آن خانه
ای فاخر و گرانبها آراسته نشده، بلکه در نهایت ههای ردیف شده و فرشها و پشتیبالش

اش از پوست چیزی بود. تنها پوست قوچ، یک عدد ناز بالشی که کنارهسادگی و بی

و یک عدد مشک آب و دو لیوان و یک عدد سنگ آسیاب برای آرد در درخت خرما بود، 
 .(1)بود صهای پیامبرآن خانه بود. و این خانه دور از خانه

گوید: با فاطمه ازدواج کردم در حالی که من و او بستری جز پوست قوچ می علی
نهادیم. و من و او خوابیدم و روزها روی شتر آبکش میها روی آن مینداشتیم که شب

فاطمه را به ازدواج من درآورد،  صخدمتکاری جز خود فاطمه نداشتیم. وقتی رسول خدا
اش پوست درخت نازبالش چرمی که کناره او را به همراه یک عدد چادر مخمل، یک عدد

خرما بود، دو عدد سنگ آسیا، یک عدد مشک آب و دو لیوان برایم فرستاد. فاطمه، سنگ 
کشید که اثر آن در دستش معلوم بود؛ با مشک آب آن قدر آسیاب را آن قدر با دست می

رد تا جایی که کشید تا جایی که اثر آن در گردنش معلوم بود، و خانه را جاروب کآب می

هایش آلوده هایش غبارآلود شد؛ و زیر دیگ آتش روشن کرد تا جایی که لباسلباس
طالب داده شد، از اسماء بنت عمیس روایت است گوید: وقتی فاطمه به علی بن ابی(2)شد

اش از های بافته خرما که پهن شده بود، و یک عدد نازبالشی که کنارهدر خانه علی جز برگ
رخت خرما بود، و یک عدد لیوان و یک عدد ظرف آب، چیزی را ندیدیم. پس پوست د

یا « چیزی مگو: »«ال تحدثن حدثاً »کسی را نزد علی فرستاد که به او بگوید:  صرسول خدا
پس «. نزدیک زنت مشو تا این که نزدت بیایم: »«آتيك ىال تقربن أهلك حت»فرمود: 

ام ایمن ـ که مادر اسامه بن « جاست؟آیا برادرم آن: »«أثَم  أخي؟»آمد و فرمود:  صپیامبر
ای رسول خدا، این برادرت است و زید است. او زنی حبشی و صالح بود ـ گفت: 

میان یارانش پیمان برادری بسته بود، و میان علی و  صهمسرش دخترت است؟ ـ پیامبر

                                           
 .022نساء مبشرات بالجنة، ص  -(1)

 .200أحكام النساء، اثر ابن جوزي، ص  -(2)
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ای ام : »«أم أیمنإن ذلك یكون یا »فرمود:  صخودش هم پیمان برادری بسته بود ـ پیامبر
 «.پذیر استایمن! چنین چیزی امکان

ظرفی که در آن آب بود، خواست و چیزهایی  صاسماء بنت عمیس گوید: پیامبر
گفت)دعاهایی خواند( که خداوند به آن عالمتر است، سپس سینه و چهره علی را مسح 

که از روی حیا برخاست در حالی  صگاه فاطمه را صدا زد، فاطمه به سوی پیامبرکرد. آن

اش را دور خود پیچیده بود و مقداری از آن آب را روی فاطمه پاشید و چیزهایی به جامه
اما من در حق : »«أما إني لم آلك أن أنكحتك أحب أهلي إلي  »او گفت. سپس به وی گفت: 

«. ام در نظر من درآورمترین افراد خانوادهتو کوتاهی نکردم که تو را به ازدواج محبوب
این : »«من هذا؟»سپس چیز سیاهی را از پشت پرده ـ یا از پشت در ـ دید و فرمود: 

فاطمه گفت: بله، ای « اسماء بنت عمیس؟»فرمود:  صفاطمه گفت: اسماء. پیامبر« کیست؟

به خاطر »: ؟«ـ مع ابنته ـ ص جئت كرامة لرسول هللا»رسول خدا. آن حضرت فرمود: 

اسماء گفت: بله، همانا زن در شبی که « ای؟ترش ـ آمدهاحترام به رسول خدا ـ همراه دخ
شود، باید زن دیگری نزدیکش باشد تا هر موقع نیازی داشت، نیازش با وی نزدیکی می

 را برآورده سازد.
: «دونك أهلك»برایم دعا کرد. سپس به علی گفت:  صفاطمه گوید: پس رسول خدا

وسته برای فاطمه و علی دعا سپس آن حضرت بیرون رفت و پی«. مواظب زنت باش»
 .(1)که وارد اتاقش شدکرد تا اینمی

 راست گفتی ... خداوند خیر و برکت فراوان را بر تو ارزانی دارد

طاقت دوری فاطمه زهرا از خود را نداشت؛ از این رو تصمیم گرفت که  صپیامبر گرامی
 صزدیک خانه پیامبرهای حارثه بن نعمان نفاطمه را به نزدیک خانه خودش آورد. خانه

خواهی فاطمه را به نزدیک آمد و گفت: به من خبر رسیده که می صبود. وی نزد پیامبر

تر به تو نزدیک« بنی نجار»های های من است و از خانهخانه خودت آوری، و این خانه

                                           
گوید: طبراني آن را روایت كرده و راویانش، مى 22022، به شماره «مجمع الزوائد»هیثمي در  -(1)

 اند.راویان احادیث صحیح
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است، و به راستی من و مالم همه از آن خدا و پیامبرش هستیم... به خدا قسم، ای رسول 
تر از مالی است که از داشتنیتر و دوستگیری برای من محبوبمالی که از من می خدا،

راست گفتی، خداوند : »«صدقت، بارك هللا عليك»فرمود:  صگیری. رسول خدامن نمی
 «.خیر و برکت فراوان را بر تو ارزانی دارد

های ای از خانهسپس آن حضرت، فاطمه را به نزدیکی خانه خود آورد و در خانه

 .(1)اسکان داد حارثه بن نعمان

 این کار برای شما از خدمتکار بهتر است

گوید: علی به مادرش گفت: فاطمه را از کارهای بیرون میاز ابوالبختری روایت شده است که 
از خانه منع کن، و کافی است کارهای خانه و خمیر پختن و نان پختن و آرد درست کردن را 

 .(2)انجام دهد
داد و نیاز به کسی داشت که این، سختی کارهای خانه فاطمه را آزار می رغمعلی

نصیحت باارزشی  صخدمتکار او باشد... پس این داستان مبارکی بود که باعث شد پیامبر
 و زنان امت اسالمی پس از فاطمه، از دهان مبارکش خارج سازد. كرا برای راحتی فاطمه

فاطمه را به ازدواج من درآورد، یک  صروایت است که: وقتی رسول خدا از علی
اش از پوست درخت خرما بود، دو عدد چادر مخمل، یک عدد نازبالش چرمی که کناره

گوید: روزی علی به عدد سنگ آسیاب، و دو عدد مشک آب همراهش فرستاد. راوی می
از غنایم کند و خدا ام درد میام که سینهآن قدر با دلو آب را از چاه کشیده»فاطمه گفت: 

من »فاطمه گفت: «. کنیزکان زیادی نصیب مسلمین کرده. پس برو و خدمتکاری پیدا کن
ام که دستانم سفت و ضخیم شده و هم به خدا، آن قدر با سنگ آسیاب، آرد درست کرده

رفت. آن حضرت  صفاطمه نزد پیامبر«. زیر پوست دستانم خون مرده ایجاد شده است

آمدم تا بر تو »فاطمه گفت: « جا آمدی دخترم؟چرا این»: «ة؟ما جاء بك أي بني»فرمود: 

مطرح کند و  صکه درخواستش را نزد پیامبرفاطمه شرم داشت از این«. سالم کنم

                                           
 .02صور من حیاة الصحابیات، ص  -(1)

 (.0/202اند. )السیر، گوید: راویانش ثقهارناووط مى -(2)
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آمدند و علی، وضعیتشان را به اطالع  صبازگشت. سپس هر دو با هم نزد پیامبر
 ىهل الصفة تتلوال وهللا ال أعطيكما، وأدع أ»رساند. آن حضرت فرمود:  صپیامبر

نه به خدا قسم، : »«بطونهم، ال أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيع وأنفق عليهم أثمانهم
پیچد و هایشان از درد به خود میدهم در حالی که اهل صفه، شکمچیزی را به شما نمی

های آن اجناس را فروشم و قیمتچیزی را ندارم که به آنان ببخشم. ولی چیزهایی را می

نزد آنان آمد. آنان جامه کهنه و وصله  صپس آن دو برگشتند. پیامبر«. بخشمن میبه آنا
پوشاندند، پاهایشان آشکار بود و اگر کردند که اگر سرشان را میداری را بر تن می

شد؛ از این رو نشستند. آن حضرت فرمود: پوشاندند، سرشان آشکار میپاهایشان را می
در جای خود بمانید، آیا چیزی بهتر از : »«ا سألتماني؟مكانكما أال أخبركما بخير مم»
«. چرا، به ما نشان دهید»گفتند: « چه که از من درخواست کردید، به شما نشان ندهم؟آن

تسبحان في ُدبُر كل صالة عشراً، وتحمدان  :كلمات علامنيهنا جبرئيل»فرمود:  صپیامبر

ما فسبِّحا ثالثاً وثالثين، واحمدا ثالثاً فراشك ىعشراً، وتكباران عشراً، وإذا أویتما إل

ها کلماتی هستند که جبرئیل به من یاد داده، که این: »«وثالثين، وكبِّرا أربعاً وثالثين
هستند: پس از هر نماز، ده مرتبه سبحان اهلل، ده مرتبه الحمد هلل، و ده مرتبه اهلل اکبر 

سبحان اهلل، سی و سه مرتبه الحمد هلل، بگویید و هرگاه به بسترتان رفتید، سی و سه مرتبه 
 صبه خدا قسم، از آن وقتی که پیامبر»علی گفت: «. و سی و چهار مرتبه اهلل اکبر بگویید
ابن الکواء به او گفت: شب صفین هم آن را ترک «. امآنها را به من یاد داده، ترک نکرده

صفین هم آن را ترک  ها! شبخدا شما را بکُشد ای در راه مانده»نکردی؟ علی گفت: 
أال أعلمكما خيراً »در روایتی از بخاری آمده است که آن حضرت فرمودند: (2()1)«نکردم

                                           
آن  0202، به شماره «الذكر والدعاء»؛ و مسلم در مبحث 2/22، «فضائل الصحابة»بخاري در مبحث  -(1)

 را روایت كرده است.

آید كه هر زنى كه از حدیث علي راجع به شكایت فاطمه برمى»کند که: ابن حجر از طبري نقل می -(2)

انایى كارهاى خانه از قبیل نان پختن و آرد درست كردن و امثال آنها را دارد، شوهر در صورتى كه تو

رفتار و اخالق شایسته با زنش داشته باشد، ملزم نیست كه زن دیگرى را به عنوان خدمتكار بیاورد كه 

 صا از پیامبر خدمتكار رهمان كارها را انجام دهد. و وجه این برداشت این است كه وقتى فاطمه،

یا اى كمك كند: درخواست كرد، آن حضرت، شوهر فاطمه را ملزم نكرد كه فاطمه را به گونه

خدمتكارى را برایش بگیرد، یا فردى را به كرایه بگیرد تا به این كارها اقدام كند، و یا خودش كارهاى 
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مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أن تكبرا هللا أربعاً وثالثين. وتسبحاه ثالثاً وثالثين. 

چه که از من آیا چیزی بهتر از آن»: «وتحمداه ثالثاً وثالثين. فهو خيٌر لکما من خادم
خواستید به شما یاد ندهم؟ و آن هم این است که هر گاه به بسترتان رفتید، سی و چهار 

سی و سه مرتبه سبحان اهلل، و سی و سه مرتبه الحمد هلل بگویید. این کار  مرتبه اهلل اکبر،
 «.برای شما از خدمتکار بهتر است

نمود و  صتن اهل بیت پیامبرپاک و منزه است آن خدایی که نور و روشنایی را به 
پس هرگاه روز قیامت آید، دَور و بَر آنان حجابی را قرار داد تا جلو پلیدی را بگیرد؛ 

این پاداش شماست و کار و تالشتان، مورد پذیرش واقع »شوند: شادمان و خوشحال می
 «.شودمی

گیر به شما ایم. و فضل زیاد و فرابرای شما، نعمتی پایدار و جاودان آماده کرده
ایم. آیا شما، به مسکین و یتیم ایم. و به هر کس که دلسوز فقراست، پاداش دادهبخشیده

و کار و تالشتان، مورد پذیرش واقع »غذا ندادید و به گرفتار و محبوس، رحم نکردید؟: 
چه کسی مثل علی است؟ چه کسی مثل فاطمه است؟ چه قدر بر امواج متالطم «. شودمی

های شادابی ردند، و فقر و آتش شکننده گرسنگی را برگزیدند. آنان چهرهزندگی صبر ک

و کار و تالشتان، »شان به شادی و خوشحالی تبدیل شد: دارند. چه قدر سریع اندوه و غم
 «.شودمورد پذیرش واقع می
بود و علی عزیزترین و  صترین فرد در نظر پیامبرمحبوب صفاطمه دختر پیامبر

را در دنیا، دو فرزند  صبود. و خداوند، ریحانه پیامبر صدر نظر پیامبرترین فرد گرامی
فاطمه )حسن و حسین( قرار داد، و وقتی که خداوند فردا روز قیامت آنان و دو فرزندش 

و کار و »دهد: را نزد خود، احضار کرد، آنان را مورد اکرام و بزرگداشت زیادی قرار می
 .(1)«شودتالشتان، مورد پذیرش واقع می

 كشرم و حیاء فاطمه )أم أبیها(

                                                                                                             
طور كه به كرد همانبه او امر مى صها بر شوهر الزم بود، حتماً پیامبر خانه را انجام دهد؛ و اگر این

 (.222-2/222او امر كرد كه قبل از نزدیكى، مهریه را به زنش بدهد. )فتح الباري، 

 .2/232التبصرة، اثر ابن جوزي،  -(1)
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 تدبر کن؛ آن حیائی که قلم از وصف آن عاجز است. كهمراه من در شرم و حیاء فاطمه
 در یکی از روایات حدیث قبلی ـ مانند روایت بخاری ـ آمده است: 

آمد تا خدمتکاری را از او درخواست کند. آن حضرت  صنزد رسول خدا كفاطمه
آمدم تا بر تو »فاطمه گفت: « جا آمدی دخترم؟چرا این: »«ا بنية؟ما جاء بك ی»فرمود: 

و شرم کرد. حتی وقتی باری دیگر آمد، همان را گفت. و در بعضی از «. سالم بکنم

نزد فاطمه و علی رفت، در حالی که  صرسول خدا»روایات این ماجرا آمده است که: 
کنار سر فاطمه  صپیامبر»ده است: در قسمتی از این حدیث آم« آنان در بسترشان بودند...

 «.نشست، و فاطمه به خاطر شرم از پدرش، سرش را زیر لحاف برد

ای را برای فاطمه آورد و به او بخشید. انس برده صروایت است که: رسول خدا از انس
پوشانید، لباس به لباسی بود که اگر سرش را با آن لباس می كگوید: در آن موقع بر تن فاطمه

رسید. وقتی پوشانید، لباس به سرش نمیرسید و اگر پاهایش را با آن لباس میش نمیپاهای
هیچ اشکالی : »(1)«إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغالمك»این را دید، فرمود:  صپیامبر

 «.ندارد، چون این پدرت و آن یکی، غالم و برده توست
 گفته است:  ترین و اولین مخاطب اینبه خدا قسم، فاطمه شایسته

 ن لها في األرض نسیا تقصهأك
 

 علغغغغغغغی أمهغغغغغغغا وإن تحغغغغغغغدثك تلبغغغغغغغت 
 

کند گوئی ای دارد که به دنبالش است، سرش را بلند نمیگوئی او در زمین گمشده»
 «.به دنبال چیزی در زمین است

 برخیز ای ابوتراب!

علی و داشت تا جایی که روزی از روزها را بسیار دوست می كعلی و فاطمه صپیامبر
خدایا، اینان خانواده : »(2)«اللهم هؤالء أهلي»فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمود: 

اللهم هؤالء أهل بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجس »در روایتی دیگر آمده است: «. من هستند

خدایا، اینان اهل بیت من هستند. خدایا، پلیدی را از آنان دور کن و : »«وطهِّرهم تطهيراً 

                                           
 آن را صحیح دانسته است. 2/022،«اإلرواء»اند. و آلباني در كتاب ابوداود و بیهقي آن را روایت كرده -(1)

 آن را روایت كرده است. 0020/30، به شماره «فضائل الصحابة»بحث مسلم در م -(2)
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و در روزی از روزها میان علی و فاطمه اختالفی پیش آمد، اختالفی «. ان را پاکیزه گردانآن
دهد. پس علی عصبانی شد و خانه را ترک کرد و به مسجد که میان هر زن و شوهر رخ می

از این امر اطالع حاصل کرد، با تمام حکمت و مهربانی این قضیه را  صرفت. وقتی پیامبر
 کنم: فصیل جریان را به شما تقدیم میدرمان کرد. اینک ت
پسر عمویت »به خانه فاطمه آمد و علی را در خانه ندید. فرمود:  ص... رسول خدا

، «اختالفی میان ما پیش آمد، او از من عصبانی شد و بیرون رفت»فاطمه گفت: « کجاست؟
و  آن فرد آمد« ببین علی کجاست؟»به کسی گفت:  صو چیزی به من نگفت. رسول خدا

نزد علی رفت در حالی  صگفت: ای رسول خدا، او در مسجد خوابیده است. رسول اهلل 
آلود شده بود. رسول اش پایین افتاده بود و خاکاش از شانهکه او دراز کشیده بود و جامه

قم أبا التراب! قم أبا »شروع به پاک کردن خاک از علی کرد و فرمود:  صخدا

 «.تراب! برخیز ای ابوتراب!برخیز ای ابو: »(1)«التراب!
پسندی که از دهان و علی با این رفتار دلسوزانه و مهربانانه و سخنان شیرین و دل

 همه چیز را فراموش کرد. خارج شد، صمبارک پیامبر

 شوندو دختر دشمن خدا با همدیگر جمع نمی ص دختر رسول خدا

این خبر را  صوقتی پیامبردختر ابوجهل را خواستگاری کرد.  در روزی از روزها علی
 شنید، خیلی ناراحت شد. كاز طریق دخترش فاطمه

روی منبر شنید که آن  صاز مسور بن مخرمه روایت شده است که وی از رسول خدا
اند که دخترشان را به ازدواج علی بنی هاشم بن مغیره از من اجازه گرفته»فرمود: حضرت می

دهم. این دهم. این اجازه را به آنان نمیا به آنان نمیطالب درآورند. من این اجازه ربن ابی
که پسر ابوطالب دوست داشته باشد که دخترم را طالق دهم. مگر ایناجازه را به آنان نمی

دهد و با دختر آنان ازدواج کند؛ چون دخترم پاره تن من است. هرچه برایش ناپسند باشد، 
 .(2)«کندکند، مرا نیز اذیت میبرای من هم ناپسند است و هرچه او را اذیت 

                                           
 آن را روایت كرده است. 0022/33، به شماره «فضائل الصحابة»مسلم در مبحث  -(1)

آن را  0002/23، به شماره «صفضائل فاطمة بنت النبي »، باب: «فضائل الصحابة»مسلم در مبحث  -(2)

 روایت كرده است.
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ال  ولكن، وهللا!، وإني لست أحرم حالالً وأحل حراماً »... در روایتی از مسلم است: 

من حاللی را حرام، »... : «وبنت عدو هللا مكاناً واحداً أبداً  ص تجتمع بنت رسول هللا
ن خدا و دختر دشم صدختر رسول خدا کنم. ولی به خدا قسم!حرامی را حالل نمی

 «.شوندهرگز در یک مکان جمع نمی
چنین در روایتی از مسلم آمده است: از مسور بن مخرمه روایت است که علی بن هم

 صطالب دختر ابوجهل را خواستگاری کرد در حالی که فاطمه دختر رسول خدا ابی
م تو قو»آمد و به او گفت:  صهنوز نزدش بود. وقتی فاطمه این خبر را شنید، نزد پیامبر

گویی. و این علی قصد شوی و چیزی نمیگویند که تو برای دخترانت ناراحت نمیمی
 «.دارد با دختر ابوجهل ازدواج کند

برخاست و موقع خواندن خطبه پس از شهادتین فرمود:  صگاه پیامبرمسور گوید: آن
کرد و مرا  اما بعد؛ من دخترم را به ازدواج ابوالعاص بن ربیع درآوردم. او با من صحبت»

تصدیق نمود. و فاطمه پاره تن من است، و من دوست ندارم چیزی وی را بیازارد. به 
 «.شوندخدا قسم! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا هرگز نزدِ یک مرد جمع نمی

 .(1)مسور گوید: پس علی، خواستگاری را ترک کرد و دنبالش نرفت

 ص قدر و منزلت و جایگاه فاطمه نزد پیامبر

                                           
در هر حال  صدهنده تحریم اذیت و آزار پیامبر گوید : علماء معتقدند كه این حدیث نشانىامام نووي م -(1)

آورد، در اصل مباح چه كه این اذیت و آزار را به وجود مىو به هر شكل و صورت است هرچند آن

این  با صگویند: پیامبر است. آنان مى صزنده باشد. و این برخالف غیر پیامبر  صباشد و خود پیامبر

مباح بودن ازدواج علي با دختر « كنممن حاللى را حرام نمى«: »لست أحرم حالالً »اش: فرموده

ابوجهل اعالم كرده است، ولى از جمع میان دختر خود و دختر ابوجهل به خاطر دو علت منصوص 

 نهى فرموده است: 

شود و هر كس م اذیت مىه صشود پس در این صورت پیامبر اول ـ این امر منجر به اذیت فاطمه مى

به خاطر شفقت و  صشود؛ در نتیجه پیامبر را اذیت كند، هالك و بدبخت و زیانمند مى صپیامبر 

 اش بر علي و فاطمه، از آن نهى كرده است.العادهدلسوزى فوق

 (.22/0دوم ـ ترس فتنه بر فاطمه به سبب حسادت. )مسلم بشرح النووي، 
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بنویسم، نتوانستم حق  صقتی خواستم راجع به قدر و منزلت و جایگاه فاطمه نزد پیامبرو
 را در این زمینه آن طور که شاید و باید ادا کنم. كفاطمه

ال یبغضنا أهل البيت أحٌد، » فرمودند: صاز ابوسعید روایت شده است که رسول خدا

ورزد، مگر ( بغض نمیصاده پیامبرهیچ کس اهل بیت )خانو: »(1)«أدخله هللا النار إال  
 «.گرداندخداوند او را داخل جهنم می کهاین

نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة »فرمود:  صاز حذیفه روایت شده است که پیامبر

ژده داد که فاطمه سرور و بزرگ زنان ای فرود آمد و به من مفرشته: »(2)«نساء أهل الجنة
 «.بهشتی است

 ترسید.اش بر فاطمه میکاالها و تعلقات فانی از دنیا و صپیامبر
بر فاطمه داخل شد و من هم  صگوید: رسول خدااز ثوبان روایت شده است که می

با او بودم. فاطمه گردنبندی طال بر گردن داشت و گفت: ابوالحسن این را به من هدیه 
فاطمه دختر  اینشوی که مردم بگویند: آیا خوشحال می»فرمود:  صداده است. پیامبر

سپس رفت. فاطمه با آن « ای از آتش دوزخ است!محمد است و در دستش، حلقه
سپاس برای »فرمود:  صگاه پیامبر ای را خرید و سپس آن را آزاد کرد. آنگردنبند، برده

 .(3)«خدایی که فاطمه را از آتش دوزخ نجات داد
ل نساء أهل الجنة أفض»فرمودند:  صاز ابن عباس روایت شده است که رسول خدا

برترین زنان بهشتی، خدیجه : »(4)«وآسية خدیجة بنت خویلد، وفاطمة بنت محمد، ومریم،

 «.دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد و مریم و آسیه هستند

                                           
آن را روایت كرده و آن را صحیح دانسته است و ذهبى هم آن را تأیید  3/222، «المستدرك»حاكم در  -(1)

 كرده است.

آن را روایت كرده و آن را صحیح دانسته و ذهبى آن را تأیید كرده  3/222« المستدرك»حاكم در  -(2)

 است.

آن  3/223؛ و نسائي در سنن خود، 022-2/023؛ احمد در مسند خود، 0/320طیالسى در مسند خود،  -(3)

اند. و حاكم آن را صحیح دانسته و ذهبى با او موافقت كرده است. هم چنین حافظ منذرى را روایت كرده

 آن را صحیح دانسته است. 2/222، «الترغیب والترهیب»در 

آن را صحیح دانسته  0/220« المستدرك»، و حاكم در آن را روایت كرده 2/023احمد در مسند خود،  -(4)

 ا وى موافقت كرده است.و ذهبى هم ب
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آسية حسبك من نساء العالمين: مریم، وخدیجة، و»چنین آن حضرت فرمودند: هم

مریم، ست برای تو از زنان جهانیان: بس ا»: (1)«ص بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد

 «.صخدیجه، آسیه دختر مزاحم و فاطمه دختر محمد
پرسیده شد: چه کسی نزد تو از همه  صاز اسامه روایت شده است که از پیامبر

 .(2)«فاطمه»تر است؟ فرمود: محبوب

ترین فرد از میان زنان نزد رسول گوید: محبوباز بُریده روایت شده است که می
 .(3)«فاطمه و از میان مردان، علی بود صاخد

از عائشه دختر طلحه، از عایشه مادر مؤمنان روایت شده است که گفت: کسی را 
شباهت داشته  صام که به اندازه فاطمه سخن و کالمش با سخن و کالم رسول اهللندیده

او را  رفت وبه سوی او می صشد، پیامبرداخل می صباشد. و هر وقت فاطمه بر پیامبر
انجام  صگفت. و فاطمه هم این کارها را در حق پیامبرآمد میبوسید و به وی خوشمی
 .(4)دادمی

 خواهر! این، الگو و سرمشق توست

ام که به اندازه فاطمه کسی را ندیده»گوید: روایت شده است که می كالمؤمنین عایشهاز ام
اش، با راه رفتن و روش و ش و اشارهاش را گرامی دارد! ـ راه رفتن و روـ خداوند چهره

 .(5)«شباهت داشته باشد صاشاره رسول خدا

                                           
 3/232؛ و احمد در مسند خود، 3/222، «المستدرك»؛ حاكم در 3323ترمذى در سنن خود، به شماره  -(1)

 گوید: اسناد آن، صحیح است.اند. و ارناووط مىآن را روایت كرده

 (.0/233اند. )السیر، گوید: راویان آن، ثقهارناووط مى -(2)

اند. حاكم آن را روایت كرده 3/222؛ «المستدرك»؛ و حاكم در 3323ه شماره ترمذى در سنن خود، ب -(3)

 آن را صحیح دانسته و ذهبى هم با وى موافقت كرده است.

اند. آن را روایت كرده 0322؛ و ترمذى در سنن خود به شماره 2022ابوداود در سنن خود، به شماره  -(4)

 ته و ذهبى هم با او موافقت كرده است.آن را صحیح دانس 3/220، «المستدرك»حاكم در 

آن را « فضائل الصحابة»حدیثى صحیح است. ابوداود و ترمذى و حاكم و ابن حبان و نسائى در مبحث  -(5)

گوید: كسى اند. و در روایت حسن بن علي آمده است كه: از عایشه روایت شده است که میروایت كرده

 شباهت داشته باشد. صا سخن رسول هللا ام كه به اندازه فاطمه سخنش برا ندیده
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ام که به اندازه فاطمه راستگو گوید: کسی را ندیدهروایت شده است که می كاز عایشه
 .(1)(صباشد مگر کسی که او را به دنیا آورده است )یعنی پیامبر

ام که برتر از سی را ندیدهاز عمرو بن دینار روایت است که عایشه گفت: هرگز ک
 .(2)فاطمه باشد غیر از پدرش

از امام احمد سئوال شد، گفت: هیچ کس با  صوقتی راجع به علی و اهل بیت پیامبر

 شود.مقایسه نمی صاهل بیت پیامبر
 نسغغغغغغغغغبه واحغغغغغغغغغدة ىأم عیسغغغغغغغغغ

 

 بغغغغغغغغغغغغغغثالث تزدهغغغغغغغغغغغغغغي فاطمغغغغغغغغغغغغغغة 
 

 «.کندمی مادر عیسی تنها یک نسبت دارد. اما فاطمه با سه نسبت افتخار»
 قغغغغغرة العغغغغغین لخیغغغغغر األولغغغغغغین

 

 وخغغغغغغاتم الرسغغغغغغل وخیغغغغغغر اآخغغغغغغرین 
 

 «.ها، و خاتم پیامبران استروشنی چشم بهترین انسان از اول تا آخر انسان»
 البطغل ذا ىوهي زوج المرتضغ

 

 أسغغغغغغغغغغغغغد هللا الحكغغغغغغغغغغغغغیم الفیصغغغغغغغغغغغغغل 
 

 «.او همسر علی مرتضی، آن قهرمان و شیر خداوند حکیم و فیصله دهنده است»
 أم السغغغغغیدین األكغغغغغرمینوهغغغغغي 

 

 حسغغغغغغغغغن خیغغغغغغغغغر حلغغغغغغغغغیم وحسغغغغغغغغغین 
 

 «.باشداو مادر دو فرد بزرگ و گرامی، حسن، بهترین بردبار و حسین می»
 مسغغیرة األوالد صغغنع األمهغغات

 

 وخغغغغغغغالل الخیغغغغغغغر طبغغغغغغغع األمهغغغغغغغات 
 

 «.روش و اخالق فرزندان به دست مادران است. و راه خیر، سرشت مادران است»
زهغغغغرة فغغغغي روضغغغغة الصغغغغدق 
 لالبتغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغو

 

 أسغغغغغوة النسغغغغغوة فغغغغغي الحغغغغغق البتغغغغغول 
 

ای در باغ صدق و راستی، فاطمه بتول است. اسوه و الگوی زنان، به حق، شکوفه»
 «.فاطمه بتول است

 فاقغغغغغغة السغغغغغغائل أذرت دمعهغغغغغغا
 

 لیهغغغغغغغغغغغغغودي أباعغغغغغغغغغغغغغت درعهغغغغغغغغغغغغغا 
 

بینوائی و تنگدستی فرد سائل، اشکش را جاری کرد ]برای برآوردن نیاز فرد سائل[ »
 «.یک نفر یهودی فروخت خود را به پرس

 كل من في األرض قد طاع لهغا
 

 بعلهغغغغغغغا ىورضغغغغغغاها حغغغغغغغین ترضغغغغغغغ 
 

اند، پیرو او و خشنودی او وقتی است که شوهرش را راضی تمام کسانی که در زمین»

                                           
 حاكم آن را آورده و آن را صحیح دانسته است و ذهبى هم با وى موافقت نموده است. -(1)

 0/322، «اإلصابة»سند آن بنا بر شرط بخارى و مسلم، از طریق عمرو صحیح است. ابن حجر در  -(2)

 كرده است.آن را روایت « معجم األوسط»گوید. و طبرانى در چنین مى
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 «.کندو خشنود می
غغغئت مغغغا بغغغین صغغغبر ورضغغغا  نُشِّ

 

 ىفغغغغغي الفغغغغغم القغغغغغرآن والكغغغغغف الرحغغغغغ 
 

 «.د بزرگ شده استمیان صبر و رضا در دهان قرآن و کف آر»
 ىدمعهغغغغا مغغغغن خشغغغغیة هللا جغغغغر

 

 (1)افغغغغغغي ُمصغغغغغغالها یفغغغغغغوق الجغغغغغغوهر 
 

 «.اشک او در جای نمازش از ترس خدا جاری شد و قلم از وصف آن ناتوان است»
 خواهر! این، الگو و سرمشق توست: 

 وأین من كانت الزهراء أسوتها
 

 حمالغغغغة الحطغغغغب ىممغغغن تقف غغغغت ُخطغغغغ 
 

های هرا الگوی اوست از میان کسانی که به دنبال گامکجاست آن کسی که فاطمه ز»
 «.حماله الحطب )حمل کننده هیزم، لقب زن ابولهب( رفته است

 سروران جوانان بهشتی

یک سال از این ازدواج مبارک نگذشته بود که خداوند متعال چشم علی و فاطمه را 
ام حسن بن علی را به ن صروشن گردانید. فاطمه در سال سوم هجری نوه اول رسول اهلل

از این تولد مبارک خیلی خوشحال شد. و خودش، کودک را  صبه دنیا آورد. پیامبر
نامگذاری کرد و او را حسن نامید. و موهای اضافی از سرش را برداشت و به اندازه وزن 

موی سرش، نقره را به فقیران صدقه داد. وقتی حسن، یک سال عمر کرد، پس از او 
 ن سال چهارم هجری متولد شد.حسین در ماه شعبا

ای این ثمره مبارک پیوسته ادامه داشت و فاطمه زهرا در سال پنجم هجری، دختر بچه
او را زینب نام نهاد. پس از دو سال، دختربچه  صرا به دنیا آورد که پدربزرگش پیامبر

 دیگری به نام ام کلثوم به دنیا آورد.
هما »فرمود: اجع به حسن و حسین میداشت و رفاطمه را زیاد دوست می صپیامبر

 «.آن دو، ریحانه من از دنیا هستند: »(2)«ریحانتاي من الدنيا
حسن و : »(3)«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»چنین آن حضرت فرمودند: هم

                                           
 .232-233، اثر محمد اقبال، ص «األسرار والرموز»دیوان  -(1)

 .3222؛ و سنن ترمذي، شماره 2220صحیح بخاري، شماره  -(2)

آن  0/322؛ و ابویعلى در مسند خود، 3223؛ ترمذي در سنن خود، به شماره 3/3احمد در مسند خود،  -(3)
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 «.حسین، سروران جوانان بهشتی هستند
فرمود: رفت و میگاو و حسن را می صروایت شده است که پیامبر ساز اسامه بن زید

پروردگارا، من این دو را دوست دارم، تو : »(1)ــ أو كما قال « اللهم إني أحبهما فأحب هما»
 ـ یا همان طور که فرموده است ـ.« هم آنان را دوست بدار

روی منبر شنیدم، در حالی که  صگوید: از پیامبراز ابوبکره روایت شده است که می

فرمود: کرد و یک مرتبه به حسن، و میه به مردم نگاه میحسن در کنارش بود، یک مرتب
این پسرم، انسانی » :(2)«ابني هذا سيد، ولعل هللا أن یصلح به بين فئتين من المسلمين»

که با هم اختالف و بزرگ است. و شاید خداوند به وسیله او میان دو طایفه از مسلمانان ـ 
 «.درگیری دارند ـ صلح و آشتی برقرار سازد

را در حالی که حسن را  ابوبکر»گوید: از عقبه بن حارث روایت شده است که می
است و شبیه علی  صگفت: پدرم فدایش! حسن شبیه پیامبرکرد، دیدم که میحمل می

 .(3)«خندیدنیست. وعلی هم می
هنگام روز بیرون رفت. با من  صگوید: پیامبرروایت شده است که می از ابوهریره

که به بازار بنی قینُقاع رسید. پس در زدم تا ایند و من هم با او حرف نمیزحرف نمی
أثَم  لكع»حیاط خانه فاطمه نشست و فرمود: 

آیا  جاست،آیا کوچولو آن: »«، أثَم  لكع؟(4)
 صفاطمه کمی حسن را نگه داشت و کمی دیر او را برای پیامبر« جاست؟کوچولو آن

شوید. پس آویزد یا او را میدنبند کودکانه را به گردنش میآورد. گمان کردم که فاطمه گر
او را در آغوش گرفت و وی را بوسید و  صحسن به سرعت آمد تا این که پیامبر 

                                                                                                             
 اند. و اسناد آن، حسن است.را روایت كرده

 .0/03؛ و طبقات ابن سعد، 2/022؛ مسند احمد، 3202صحیح بخاري، شماره  -(1)

 .3223؛ و سنن ترمذي، شماره 0220؛ سنن ابوداود، شماره 3202صحیح بخاري، شماره  -(2)

 2322به شماره « فضائل الصحابة»، و در مبحث 2/3؛ و احمد در مسند خود، 3222بخاري به شماره  -(3)

 ست.آن را روایت كرده ا

أین لكع ثالثاً. »آمده است :  2330جا كوچك است. در روایت بخاري، به شماره منظور از لكع در این -(4)

كوچولو كجاست  سه بار این جمله را تكرار كرد. حسن بن علي را صدا « : »ادع الحسن بن علي

  «.كنید
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خدایا، او را دوست بدار و هر کسی که او را : »(1)«اللهم أحبه وأحب من یحبه»فرمود: 
 «.دوست دارد، دوست بدار

ات را گیریم که وی را دوست داریم پس حب و دوستیپروردگارا، ما تو را گواه می
 ترین مهربانان!نصیب ما گردان ای مهربان

 کندبازی می م با حسن و حسین ص پیامبر

خواند، وقتی به سجده رفت، نماز می صاز ابوبکره روایت شده است که رسول خدا

نیفتد. خیلی آهسته بلند شد تا حسن  صروی پشت و گردنش پرید. رسول خدا حسن
ای رفتار کردی که تا به نمازگزاران گفتند: ای رسول خدا، تو را دیدیم که با حسن به گونه

إنه ریحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا »ای؟ آن حضرت فرمود: حال با هیچ کس نکرده

همانا او ریحانه من از دنیاست. این پسرم : »«یصلح به بين فئتينأن هللا  ىسيد وعس
است و امید است که خداوند به وسیله او میان دو طایفه )از مسلمانان( انسانی بزرگ 

 «.صلح و آشتی برقرار سازد
پرید و این کار را بیشتر از می صدر روایتی دیگر آمده است: حسن بر پشت پیامبر

 .(2)دادیک بار انجام می
گاه نخواند. آنماز می صگوید: رسول خدااز براء بن عازب روایت شده است که می

سوار شد. آن حضرت وقتی که  صحسن و حسین یا یکی از آن دو آمد و بر پشت پیامبر
سرش را از سجده بلند کرد، او را با دست گرفت، پس او یا آن دو را گرفت و فرمود: 

 «.خوب مرکوبی است مرکوب شما: »(3)«نعم المطية مطيتكما»
خواند. خطبه می صرسول اهللاز عبداهلل بن بریده، از پدرش روایت است که گوید: 

                                           
 .0002؛ و صحیح مسلم، شماره 0200صحیح بخاري، شماره  -(1)

اند. و گوید : احمد و بزار و طبراني آن را روایت كردهمى 22232، به شماره «مجمع الزوائد»در هیثمي  -(2)

اند غیر از مبارك بن فضاله كه او هم ثقه و مورد اعتماد دانسته راویان روایت احمد همگى راویان صحیح

 شده است.

آن را روایت « معجم األوسط»ر گوید : طبراني دمى 22232، به شماره «مجمع الزوائد»هیثمي در  -(3)

 كرده و اسناد آن، حسن است.
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افتادند و بلند پس حسن و حسین آمدند. هر دو پیراهن قرمز بر تن داشتند. بر زمین می
از منبر پایین آمد و آن دو را گرفت و جلو خود گذاشت. سپس  صشدند. پیامبرمی

 ژڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ    ڻڱ  ں  ں   ڻژ فرمود: خداوند راست فرمود: 

 (.22)التغابن: 
آزمایش شما هستند، اجر و پاداش عظیم نزد خداوند  ءاموال و فرزندانتان فقط وسیله»

 «.)از آنِ شما( خواهد بود
 .(1)اش ادامه داداین دو را دیدم و نتوانستم تحمل کنم سپس به خطبه

را دیدم که زبان یا لب حسن را  صگوید: رسول خدااز معاویه روایت شده است که می
 .(2)بیندمکیده، عذاب نمی صقینا زبان یا لبی که رسول اهللمکید؛ و یمی

خواند، وقتی که به نماز می صگوید: رسول خدااز عبداهلل روایت شده است که می
سجده رفت، حسن و حسین بر پشتش پریدند. وقتی نمازگزاران خواستند که مانع حسن 

د که آن دو را رها کنند و به نمازگزاران اشاره کر صو حسین از این کار شوند، پیامبر
حسن و حسین را در  صکاری به آنها نداشته باشند. وقتی نماز، تمام شد، پیامبر

س پهرکس مرا دوست دارد، : »(3)«من أحبني فليحب هذین»اش گذاشت و فرمود: حجره
 «.این دو را دوست بدارد

 صفحاتی درخشان از جهاد و مبارزه فاطمه

ی داشت که با سطرهایی از نور بر پیشانی تاریخ نوشته های باعظمتگیریفاطمه موضع
 است.

ـ از روی اجتهاد خطا ـ سرپیچی  صدر روز اُحد وقتی اکثر تیراندازان از دستور پیامبر

                                           
؛ و ترمذي در سنن خود، به شماره 2222؛ ابوداود در سنن خود، به شماره 2/320احمد در مسند خود،  -(1)

 اند. و اسناد آن، حسن است.آن را روایت كرده 3220

 گوید : اسناد آن، صحیح است.آن را روایت كرده است. ارناووط مى 0/23احمد در مسند خود،  -(2)

؛ و ابن حبان در صحیح 22، به شماره «الفضائل»؛ نسائي در مبحث 3/030ابویعلي در مسند خود،  -(3)

 اند. و اسناد آن، حسن است.آن را روایت كرده 0033خود، به شماره 
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کردند و از باالی کوه پایین آمدند، مشرکان بر مسلمانان هجوم بردند و تعداد زیادی از 
در روز اُحد زخمی شد و  صخداآنان را به قتل رساندند و چهره مبارک رسول 

اش شکست و کاله جنگى)خوذه( بر سر مبارکش شکست. ـ پدرم و های جلوییدندان
در جنگ اُحد،  صمادرم فدایش باد! ـ  از انس روایت شده است که رسول خدا

شد و اش شکست و سرش زخمی شد و خون از آن جاری میهای جلوییدندان

وا»فرمود: می : «هللا ىنبيهم، وكسروا رباعيته، وهو یدعوهم إل كيف یفلح قوم شجا
اش های جلوییشوند قومی که سر پیامبرشان را زخمی کردند و دندانچگونه رستگار می»

گاه خداوند این آیه آن«. کندرا شکستند، در حالی که او، آنان را به سوی خدا دعوت می

گونه اختیارى )در باره هیچ»(. 203)آل عمران:  ژہ  ہ   ہ  ھ   ھژرا نازل فرمود: 
 .(1) «.عفو کافران، یا مؤمنان فرارى از جنگ،( براى تو نیست

از ابوحازم روایت است که وی از سهل بن سعد شنید که راجع به جراحت رسول 
های زخمی شد، دندان صپرسید، وی گفت: چهره رسول خدادر روز اُحد می صخدا

سر مبارکش شکست. فاطمه دختر رسول اش شکست، و کاله جنگى)خوذه( بر جلویی
طالب با سطل روی شُست و علی بن ابیرا می صخون جاری شده از سر پیامبر صاهلل

کند، تکه حصیری را ریخت. وقتی فاطمه دید که آب، خونریزی را زیاد میآن آب می
 گاه خاکستر را به زخم چسباند وبرداشت و آن را سوزاند تا به خاکستر تبدیل شد. آن

 .(2)خونریزی قطع شد

به شهادت رسید و فاطمه خیلی اندوهگین و  در آن غزوه، عموی فاطمه حمزه
 ناراحت شد.

و یارانش در هر لحظه از حیاتشان با آن  صفاطمه همراه حیات جهادی که پیامبر
در عبادت و طلب علم  صکرد. حیات یاران پیامبرچنان زندگی میکردند، همزندگی می

 شد.وی خدا و جهاد در راه خدا خالصه میو دعوت به س

                                           
 آن را روایت كرده است. 20/202، «الجهاد و السیر»مسلم در مبحث  -(1)

آن  032-2/032، «المغازي»؛ و بخاري در مبحث 2222، به شماره «الجهاد و السیر»ر مبحث مسلم د -(2)

 اند.را روایت كرده
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 صدر غزوه خندق و غزوه خیبر ... شرکت داشت. و در غزوه خیبر، پیامبر كفاطمه
هشتاد و پنج وسق )هشتاد و پنج بار شتر( از گندم خیبر را به عنوان سهم فاطمه به وی 

 داد.
ت گیری باشکوهی داشسپس بعد از آن در غزوه فتح مکه حضور داشت و موضع

بدانگاه که پناه دادن ابوسفیان بن حرب را رد کرد وقتی که از فاطمه درخواست کرد که 

گری کند؛ ابوسفیان رفت و بر علی بن ابی برای او شفاعت و میانجی صنزد رسول خدا
طالب داخل شد، و فاطمه هم پیش علی بود و حسن که آن موقع خُردسال بود جلو آنان 

ترین فرد از بستگان من . ابوسفیان گفت: ای علی؛ تو نزدیککردبه آرامی رفت و آمد می
ام، حاجتم را برآورده کن و مرا مأیوس و زیانمند جا آمدههستی و من به خاطر کاری این

مگردان؛ نزد محمد برای من شفاعت کن و از او بخواه که مرا ببخشد. علی گفت: وای بر 
توانیم در آن هیچ حرفی فته که ما نمیتصمیم به کاری گر صتو ای ابوسفیان! رسول خدا

توانی به این پسرت دستور گاه ابوسفیان رو به فاطمه کرد و گفت: آیا میبا او بزنیم. آن
دهی که مردم را امان دهد، او بزرگ و سرور عرب تا آخر زمان است؟ فاطمه گفت: به 

واند بدون دستور و تخدا قسم، پسرم به آن حد نرسیده که مردم را امان دهد و احدی نمی

 .(1)کسی را امان دهد صرضایت رسول خدا

 بگو: کاالی دنیا ناچیز است

اگر  ك، امام و پیشوای متقیان و زاهدان است، بدون شک فاطمه زهراصوقتی رسول اهلل
زاهدترین و پارساترین زن در جهان نباشد، حداقل یکی از زاهدترین و پارساترین زنان 

رغم تنگدستی و بینوایی، زندگی شیرین و ی که علیادر جهان است؛ به گونه
ای داشت و کاالها و تعلقات و چیزهای هیچ و پوچ دنیا در نظر فاطمه به سعادتمندانه

 اندازه ذره غباری ارزش نداشت.
دانست که رضایت و خشنودی خدا و رضایت و خشنودی پیامبر  كفاطمه زهرا

ے  ژ فرماید: ن فرموده خداوند بود که میباالتر از کاالی دنیاست، و شعارش ای صخدا

                                           
 .003الرحیق المختوم، اثر مباركفورى، ص  -(1)
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 (.22)النساء:  ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
سرمایه زندگى دنیا، ناچیز است!و سراى آخرت، براى کسى که »به آنها بگو: »

پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایى، به شما ستم نخواهد 
 «.شد

آخرت را پیش روی چشمان نهاد و در حد توان خود  كاطمه زهرابه همین خاطر ف

جا که کرد تا از کسانی باشد که خداوند به آنان عنایت و لطف کرده؛ آنبرای آن تالش می

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژفرماید: می

وشش و آن کس که سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و ک»(. 22)اإلسراء:  ژڦ  
سعى و تالش او، )از سوى خدا( پاداش داده  -در حالى که ایمان داشته باشد-کند 

 «.خواهد شد
کرد و از نور خدا فاطمه زهرا بر روی راه رسیدن به رضای خداوند متعال حرکت می

ها و مقام ها و چشمههای جاودانه و باغگرفت تا به پاداش و نعمتروشنائی برمی
زندگی  م« علی»مؤمن و صابر وعده داده، نائل آید. او همراه شوهرش باشکوهی که به زنان 

 .(1)ای داشت و بر تنگدستی و سختی معیشت صبر کردزاهدانه
برد در حالی که علی کسی بود که چگونه فاطمه با علی، زندگی زاهدانه را به سر نمی

و پارسایان، محمد قبالً در نهایت زهد و پارسایی زندگی کرده و آن را از سرور زاهدان 
 یاد گرفته است. صبن عبداهلل

پر از عظمت و « طالبعلی بن ابی»، یعنی ابوتراب صهمانا زندگی پدر دو نوه پیامبر
های وسیعی به وجود آمده اش، میدانشکوه و اعجاز است. از عظمت نفس و بلند همتی

ها و ها و عظمترگیها و بزها و فداکاریکه ابعاد ندارند و نامحدود هستند. قهرمانی
بود ـ نزدیک بود آن را تابند؛ تا جایی که ـ اگر شهادت تاریخ نمیمجدها بر آنها می

خواب و اسطوره و افسانه بپنداری. مسلمانی باعظمت، که دنیای پیرامونش از عهد و وفا 
شود. عظمتی که روز به روز زیاد و های عالی منجر میو استقامت و اخالق واال و هدف

                                           
 .222نساء أهل البیت، ص  -(1)
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ها را کند و بزرگواریها زندگی میشود مادام که صاحبش زنده است؛ با بزرگیؤکد میم
 آفریند.می

بلندهمت، قدرتمند و شجاع بود. »گوید: ضرار بن ضمره کنانی در وصف علی می
کرد. از دنیا و زیورهای دنیا گریزان بود، و گفت، و عادالنه حکم میسخن نافذ و مؤثر می
اندیشید. از ریخت، و زیاد میو تاریکی آن بود. وی زیاد اشک می مأنوس و همدم شب

داد که چرا کرده خود نادم و پشیمان بود و همیشه نفس خود را مورد خطاب قرار می
آمد. انسان فالن کار بد و فالن چیز از تو سر زد. از لباس زبر و غذای خشک خوشش می

سان ضعیف از عدالت او ناامید قوی در باطل خود هیچ طمعی از علی نداشت و ان
ام؛ در حالی که هایش دیدهگیریدهم که وی را در برخی از موضعگردید. گواهی مینمی

هایش را پایین کشیده بود و ستارگانش سر برآوردند، او در محرابش حضور شب پرده
وهگین کرد و مثل انسان اندقراری میصبری و بییافته بود و ریش خود را گرفته بود، بی

گفت: ای دنیا، ای دنیا، به دنبال من شنیدم که میکرد؛ گوئی از وی میو غمگین گریه می
آیی، یا به سوی من اشتیاق داری؟ دور است، دور است که مرا فریب دهی؛ کسی دیگر می

ام که قابل رجوع نباشد!!! عمر تو، کوتاه و زندگی تو، را فریب ده. من تو را سه طالق داده

 .(1)«ه بر کمی توشه و دوری سفر و وحشت راه!ناچیز و خطر تو، بزرگ است. آ حقیر و

 هاها و شادیغم

شنود که رود و چیزی را از او مینزد او می صاست که قبل از وفات پیامبر كاین فاطمه
 کند.کند و هم او را اندوهگین و ناراحت میدر آن واحد هم او را خوشحال می

غم و خوشحالی زیست؛ او گریست و سپس خندید. آن، چه  فاطمه در یک لحظه با
 بود که در آن واحد او را گریاند و خنداند؟

کنار پیامبر جمع شده  صگوید: ما همسران پیامبرروایت شده است که می كاز عایشه
ای راه گرفت. فاطمه آمد و به گونهاز هیچکدام از آنها خشم نمی صبودیم، پیامبر

او را دید، شادمان شد  صبود. وقتی پیامبر صیه راه رفتن رسول اهللرفت که خیلی شبمی

                                           
 .2/22صالح األمة، دكتر سید حسین،  -(1)
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سپس او را در طرف راست یا طرف « دخترم! خوش آمدی: »«بابنتي مرحباً »و فرمود: 
چپش نشاند و چیزی به فاطمه گفت، که فاطمه گریست. سپس بار دوم چیزی را به 

 صفاطمه گفتم: رسول خدابرخاست، به  صفاطمه گفت، که فاطمه خندید. وقتی پیامبر
رازی را به تو گفت و تو گریه کردی. حاال به من بگو: چرا خندیدی و چرا گریه کردی؟ 

وفات یافت، به  صسازم. وقتی پیامبررا فاش نمی صفاطمه گفت: من راز رسول خدا

فاطمه گفتم: اینک آن خبر را به من بگو که چرا خندیدی و چرا گریه کردی؟ فاطمه 
إن جبریل كان یعارضه بالقرآن كل »گویم. بار اول به من گفت: به تو می گفت: اکنون

عند اقتراب  سنة مرة، وإنه عارضني العام في هذه السنة مرتين، واني ال أحسب ذلك إال  

جبرئیل هر ساله، یک بار قرآن را بر من : »«أجلي، فاتقي هللا واصبري، فنعم السلف لك أنا
کنم که زمان مرگم نزدیک ن را بر من خواند. و من گمان میکرد و امسال دو بار قرآمی

پس «. است؛ پس از خدا بترس و صبر پیشه کن. من برای تو سلف و پیشینه خوبی هستم
أما ترضين أن »قراری و اندوه مرا دید، فرمود: بی صگریه کردم. وقتی رسول خدا

ا راضی نیستی که تو سرور آی: »«تكوني سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه األمة؟
 .(1)پس خندیدم« زنان جهانیان، یا سرور زنان این امت باشی؟

 صاز عایشه روایت شده است که وی به فاطمه گفت: چرا وقتی کنار رسول خدا 
به من  صرفتی گریه کردی، سپس بار دوم نزدیک او شدی خندیدی؟ فاطمه گفت: پیامبر

، معلوم است که او رفتنی است، من هم گریه اشخبر داد که از شدت درد و بیماری
شوم و اش، زودتر به او ملحق میکردم. سپس به من خبر داد که من از میان افراد خانواده

تو سرور و بزرگ زنان : »«أنت سيدة نساء أهل الجنة إال مریم بنت عمران»فرمود: 
 .(2)من هم خندیدم«. بهشتی به جز مریم دختران عمران هستی

 ص پیامبر محبوبوفات 

نزدیک  صعالوه بر رویدادهای عظیمی که پیش آمد و اشاره داشتند که وفات پیامبر

                                           
 اند.آن را روایت كرده 0022به شماره ،«فضائل الصحابة»بحث ؛ و مسلم در م2/020األنبیاء، »بخاري در مبحث  -(1)

آن را آورده، و آن را به ابن أبي شیبه نسبت  23/222، «كنز العمال»سند آن، حسن است. و متقي در  -(2)

 داده است. و زیادت در روایت، از اوست.



   

 صبانوان نمونه عصر پیامبر    176
  

هایی هم بودند که به چنین امری اشاره داشتند؛ فتح مکه، ام القری است، عالمات و نشانه
ها و در سال هشتم هجری برای مسلمانان تحقق یافت؛ در سال نهم هجری هیأت

دادند در آوردند یا با دست خود جزیه میی آوردند که اسالم میهای مختلفی روگروه
همراه آن خارج شد، سپاهیان روم  صحالی که ذلیل و خوار بودند؛ لشکر اسالم که پیامبر

را ترساند تا جایی که از رویارویی با سربازان اسالم فرار کردند؛ جزیرة العرب اسالم 

و صحابه  صستمر و پی در پی پیامبرها پس از ده سال جهاد مآورد. و همه این
هایی بودند که به تمام شدن وظیفه ها عالمات و نشانهـ بود. همه این نبزرگوارش ـ 

رسالت الهی را به مردم رساند، امانت دین را ادا  صکردند. پیامبراشاره می صرسول اهلل
وشن قرار گرفتند ها را زدود، و مردم بر راه رکرد، خیرخواه و دلسوز امتش بود، تاریکی

روز کسی از آن منحرف ن همانند روزش است و جز انسان بدبخت و تیرهکه شب آ
 کرد: خودش به نزدیک شدن زمان وفاتش اشاره می صشود. پیامبرنمی

از آن جمله، روایتی است که امام احمد از معاذ روایت کرده که معاذ گوید: وقتی 
همراهش بیرون رفت و به او وصیت  صاهلل او را به یمن فرستاد، رسول صرسول خدا

کرد. اش پیاده حرکت میکنار سواری صکرد، و معاذ سوار بود و رسول اهللو سفارش می

أن ال تلقاني  ىیا معاذ إنك عس»های خود را به معاذ کرد، فرمود: سفارش صوقتی پیامبر

 اً لفراق رسول هللامعاذ جشع ى، فبك«بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بسمجدي هذا وقبري

الناس بي المتقون من كانوا  ىإن أول»ثم التفت فأقبل وجهه نحو المدینة فقال:  ص

ای معاذ! شاید تو پس از امسال، مرا نبینی، یا شاید از کنار این مسجد : »(1)«وحيث كانوا
گریه کرد. سپس صورتش را  صمن و قبرم عبور کنی. معاذ از ترس مفارقت رسول اهلل

ترین مردمان به من، پرهیزگاران هستند، هر همانا نزدیک»مدینه کرد و فرمود:  به سمت
 «.کس و در هر جا باشند

هر ساله ده روز از ماه رمضان  صها، این بود که پیامبرچنین از جمله این نشانههم
کرد، در سال دهم هجری، بیست روز اعتکاف کرد. جبرئیل در هر رمضان، اعتکاف می

کرد، و در آخرین سال از حیات مبارکش، دو بار قرآن را را بر او عرضه می یک بار قرآن

                                           
 آن را صحیح دانسته است. 0220ماره ، به ش«صحیح الجامع»احمد آن را از معاذ روایت كرده، و آلباني در  -(1)
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 بر او عرضه کرد.
خذوا عني مناسككم لعلي »در سال دهم هجری برای حج خارج شد و فرمود:  صپیامبر

تان را از من بگیرید شاید من پس از امسال مناسک و اعمال حج: »«ال ألقاكم بعد عامي هذا
 .(1)شروع به خداحافظی کردن با مردم نمود و«. شما را نبینم

  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃژ در عرفه این آیه بر او نازل شد: 

امروز، » (.3)المائده:  ژ  چ  چ چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من  ؛کافران از )زوال( آیین شما، مایوس شدند

و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛دین شما را کامل کردمبترسید! امروز، 
 «.-عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم

آن را روایت کرده  و از جمله این اشارات قوی، حدیثی است که ابوسعید خدری
ما  إن هللا خيار عبداً ما بين الدنيا وبين»برای مردم خطبه خواند و فرمود:  صگوید: پیامبر

چه که ای را میان دنیا و میان آنهمانا خداوند، بنده: »«هللا عنده، فاختار ذلك العبد ما عند
راوی گوید: «. چه را که نزد خداست، برگزیدنزد خداست، مخیر کرده و آن بنده، آن

که رسول اش تعجب کردیم، چون او گریه کرد به خاطر اینابوبکر گریه کرد و ما از گریه
بود که میان دنیا و  صداد که مخیر شده است؛ پس رسول اهللای خبر میبنده از صاهلل

تر به این مطلب چه که نزد خداست، مخیر شده است. و ابوبکر از همه ما عالممیان آن
 .(2)«بود

 صلحظات پایانی حیات پیامبر

و  در صبح همان روزی که به رفیق اعلی پیوست، بیرون رفت و به نتیجه جهاد صپیامبر
کرد. و نگاه وداع و خداحافظی به اصحاب و یارانش که اش نگاه میتالش و صبر و پایداری

آنان نزدیک بود از را دوست داشتند و پیامبر هم آنان را دوست داشت، انداخت.  صپیامبر

                                           
 آن را روایت كرده است. 2022به شماره ،220-3/220، «الحج»مسلم در مبحث -(1)

اند. این حدیث از طرق دیگرى آن را روایت كرده 20/2؛ و ابن ابي شیبه، 3/23احمد در مسند خود،  -(2)

 در صحیح بخاري و صحیح مسلم آمده است.
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نمازشان را قطع کنند چون گمان کردند که بیماری او بهبود یافته، و  صخوشحالی رسول اهلل
اندازد تا زمانی که کنار حوض نگاه وداع و خداحافظی به آنان می صند که پیامبرگمان نکرد

هایشان دانستند، دلکند. و اگر آنان، این را میکوثر و در بهشت خدا آنان را دیدار می
 ترکید.می

خدایا، رفیق اعلی )را : »«ىاللهم الرفيق األعل»این بود:  صآخرین کالم رسول اهلل

 «.گزینم(برمی
بیمار شد، گاهگاهی بیهوش  صگوید: وقتی پیامبراز انس روایت شده است که می

به فاطمه گفت: پس از  صکشد! پیامبرقدر رنج میگفت: وای پدرم چه كشد. فاطمهمی
وفات یافت، فاطمه گفت: ای  صای بر پدرت نیست. وقتی پیامبرامروز مصیبت و سختی

ی پدرم که بهشت برین جایگاهت است! ای پدرم که امر پروردگار را اجابت کردی! ا
دهیم. وقتی جنازه آن حضرت به خاک سپرده شد، پدرم! خبر مرگ تو را به جبرئیل می

 .(1)«خاک بریزید؟ صگفت: ای انس! آیا دلتان اجازه داد که روی رسول اهلل كفاطمه
مه به مدینه آمد، ه صگوید: آن روزی که رسول خداروایت شده است که می صاز انس

وفات یافت، همه چیز تاریک  صچیز در مدینه نورانی گردید، و آن روزی که رسول خدا

 .(3()2)هایمان را انکار کردیمکه دلنکشیدیم تا این صها را از پیامبرگردید. و دست
رحلت نمود و فاطمه بسیار اندوهگین و غمگین گردید تا جایی  صاین چنین پیامبر

... و نشست و نوار خاطرات را از زمانی که دختربچه بود و که نزدیک بود قلبش پاره شود
زندگی  كو مادرش خدیجه صدر آغوش دلسوزی و مهربانی و عطوفت پدرش محمد

کرد... اما او ها در دلش انباشته گردید، مرور میها و غمکرد، تا آن موقعی که اندوهمی
ز این رو موقع هر مصیبت یاد گرفت؛ ا صکسی بود که صبر و رضا را از پیامبر محبوب 

تر از وفات کرد و چه مصیبتی بزرگآمد، صبر و تحمل میو بالئی که برایش پیش می

                                           
؛ و ابن ماجه در مبحث 2/222و وفاته،  ص، باب مرض النبي «لمغازيا»بخاري در مبحث  -(1)

 اند.آن را روایت كرده 2232، به شماره «الجنائز»

آن را « مختصر الشمائل»آن را روایت كرده است. و آلباني در  23/220، «المناقب»ترمذي در مبحث  -(2)

 صحیح دانسته است.

 ا تصرف.ب 22-20، اثر نگارنده، ص صحیاة محمد -(3)
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 است. صپیامبر محبوب

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم »آن حضرت فرمود: 

را با  هرگاه مصیبت و بالئی برای یکی از شما پیش آید، مصیبت خودش: »(1)«المصائب
ترین مصیبتی که برای من پیش آمده )یعنی وفاتش( یاد کند، چون آن، از بزرگ

 «.هاستمصیبت

 قدر زیبا سروده است:ابوالعتاهیه در شعر خود که با حدیث فوق موافقت دارد، چه
 اصغغغغبر لكغغغغل مصغغغغیبة وتجلغغغغد

 

 واعلغغغغغم بغغغغغأن المغغغغغرء، غیغغغغغر مخلغغغغغد 
 

 «.ماندسان، در این دنیا جاودان نمیبرای هر مصیبت و سختی صبر کن و بدان که ان»
 أو  مغغا تغغري أن المصغغائب جمغغة

 

 المنیغغغغغغغة للعبغغغغغغغاد بمرصغغغغغغغد ىوتغغغغغغغر 
 

 «بینی که مرگ در کمین بندگان نشسته است؟ها زیادند و نمیبینی که مصیبتآیا نمی»
 ىمغغغغن لغغغغغم یصغغغغب ممغغغغغن تغغغغغر

 بمصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغیبة
 

 هغغغغغغذا سغغغغغغبیل لسغغغغغغت عنغغغغغغه بأوحغغغغغغد 
 

میرد، چون ایـن راهـی   ، باالخره روزی میکسی که هنوز به مصیبت مرگ مبتال نشده»
 «.است که از آن گریزی نیست

 إذا ذكغغغغغرت محمغغغغغداً ومصغغغغغابه
. 

 فاجعغغغغغغل مصغغغغغغابك بغغغغغغالنبي محمغغغغغغد 
 

هــای خــود، هــای او را بــه یــاد آوردی، هنگــام مصــیبتهرگــاه محمــد و مصــیبت»
 «.آوربه یاد  صهای پیامبر، حضرت محمدمصیبت

 های مسلمانان این چنین بودخانه

تی پدر فاطمه وفات یافت، فاطمه آرزو کرد که از پدرش ارث برد و نزد ابوبکر رفت و وق
ال »فرمود: شنیده که می صارث پدرش را از او خواست. ابوبکر به وی گفت که از پیامبر

چه را که پس شود، آناز ما پیامبران، مالی به ارث برده نمی: »(2)«نورث، ما تركناه صدقة
فاطمه ابتدا بر او خشم گرفت و سپس از این «. گذاریم، صدقه استاز خود به جا می

 مسئله گذشت.

                                           
آن را  302، به شماره «صحیح الجامع»آن را روایت كرده، و آلباني در « شعب اإلیمان»بیهقي در  -(1)

 صحیح دانسته است.

 آن را روایت كرده است. 3/223، «صآخر ما تكلم به النبي »، باب : «المغازي»بخاري در مبحث  -(2)
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اسماعیل بن ابی خالد از شعبی روایت کرده که شعبی گفت: وقتی فاطمه بیمار شد، ابوبکر 
آمد و اجازه ورود خواست. علی گفت: ای فاطمه! این ابوبکر است که از تو اجازه ورود 

 ست داری که به وی اجازه دهم؟ علی گفت: بله.خواهد. فاطمه گفت: آیا دومی
به سنت عمل کرد، پس در خانه شوهرش بدون  كگوید: گویم: فاطمهامام ذهبی می

 اجازه او، اجازه نداد.

گوید: پس فاطمه به ابوبکر اجازه داد که داخل شود. ابوبکر داخل شد و شعبی می
نه و مال و خانواده و قوم و فامیل کرد و گفت: به خدا قسم، خافاطمه را راضی و قانع می

را فقط به خاطر رضایت و خشنودی خدا و پیامبرش و رضایت و خشنودی شما اهل 
که فاطمه راضی و خشنود چنان با او صحبت کرد، تا اینبیت رها کردم. سپس ابوبکر هم

 .(1)شد
نین بود که های پاک این چنین بود ... و زن خوب از پیشینیان خوبمان این چگویم: خانه

 اش شود.داد که داخل خانهبدون اجازه شوهرش ـ یا در حضور او ـ به احدی اجازه نمی
از خداوند خواستاریم که بار دیگر مسلمانان را به دین خود برگرداند تا تمام هستی 

شود و هرگز میسر بداند که زندگی حقیقی و پاک جز در سایه تعالیم اسالم میسر نمی

 نخواهد شد.

 ک زمان رحلت فرا رسیدهاین

ها، بر بستر ها و شادیفاطمه دچار بیماری سختی شد، و پس از آن سفر طوالنی از غم
 نگریستند.مرگ خوابید ... و فرزندانش نشستند و در نهایت شفقت و دلسوزی به او می

فاطمه زهرا دو چشم سستش را باز کرد و شوهرش، علی را دید که پریشان حال و 
زند. در حالی ست. و حسن و حسین را دید که در چشمانشان، اشک موج میاندوهگین ا

که دخترانش، زینب و ام کلثوم نزدیک بود از شدت اندوه و غم آب شوند. پس فاطمه 

                                           
و اسناد آن، صحیح اما مرسل است. و حافظ ابن آن را آورده است.  3/02، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

این آن را آورده و آن را به بیهقي نسبت داده و گوید : 2/232، «فتح الباري»حجر عسقالني در كتاب 

 حدیث هر چند مرسل است، اما اسناد آن تا شعبي، صحیح است.
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شان را نوازش کند و از اندوهشان بکاهد اما کلمات بر لبانش زهرا خواست که همه
 جاری نشدند و فاطمه حرف نزد.

کند و برای فراق و دوری دنیا تأسف آمده بود. و او دنیا را ترک می مرگ به پیشواز او
خورد. برای کسب عزت و افتخارش با کسی رقابت نکرد و مغلوب و مبهوت نمی

کنند و ها و تعلقات دنیا نشد. او به زودی خواهد مرد و برایش گریه میها و نعمتزینت

های دنیا به جز تقوا و یک از توشهگذارد که در هیچ پس از خود، دنیا را به جا می
پرهیزگاری، خیری نیست. آری، همانا بهترین توشه، تقوا و بهترین پوشش، تقوا است و 

 پوشش و توشه فاطمه، تقوا بود.
هجری، روح آرامش از بدنش پر  22شنبه، بیست و هفتم رمضان سال در روز سه

 کشید و راضی و مورد رضایت به سوی پروردگارش بازگشت.
وفات یافت و شوهرش، آماده گریستن شد. و حسن و حسین و زینب  كفاطمه زهرا 

ترین مادر در هستی، فاطمه زهرا سرور زنان بهشتی و ها را بر عظیمو ام کلثوم، اشک
 دختر سرور زنان بهشتی، سرازیر کردند.

بود. هایشان نشسته مردم در مسجد نبوی گردهم آمدند در حالی که اندوه زیادی بر دل

تجدید کرد. فاطمه شش  صهای آنان را بر فراق پدرش رسول خداوفات فاطمه اندوه و غم
ماه پس از پدرش وفات یافت. شوهرش علی و عمویش، عباس بن عبدالمطلب بر او نماز 

اش به قبرستان بقیع به کنار آرامگاه زینب و رقیه و ام جنازه خواندند. در سکوت شب، جنازه
 .(1) عنهن ـ منتقل شدکلثوم ـ رضی اهلل

که نور و اند از اینگویم: به خدا قسم! کلمات من ناتواندر پایان این سفر مبارک می
های عظمت در زندگی این زن صحابی جلیل القدر فاطمه ای از گوشهروشنایی را بر گوشه

ی تواند حقش را ادا کند، بیندازد. ولی بس است براکه بشر هرگز نمی صدختر رسول خدا
او که آفریدگار هستی جزا و پاداش بزرگی را به وی در هر دو جهان عطا کرده است: در دنیا، 
او را سرور بزرگ زنان جهانیان در عصر خود، و دختر سرور و بزرگ زنان جهانیان، 

                                           
 با تصرف. 223-222نساء أهل البیت، ص  -(1)
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، گرداند و در آخرت، او را صو دختر سرور و بزرگ اولین و آخرین، محمد كخدیجه
 رداند.سرور و بزرگ زنان بهشتی گ

خداوند از فاطمه راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را 
 جایگاهش گرداند!



 :ام عماره
 دفاع کرد صزن مجاهدي که در روز اُحد از پيامبر 

های شد و تأثیر خود را در صاحبان قلبدعوت اسالمی در همه جای مکه منتشر می
افکندند و شان را دور میجاهلیت نخستینگذاشت. و مردم به سرعت بزرگ به جا می

هایی که با شتافتند. و آیات قرآن بر قلببه سوی گردن نهادن به این دین تازه می
چنان که باران شدید بر خاک حاصل شد، همخاک ایمان محفوظ شده بود، نازل می

 ژائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ بارد: خیز می

آید و فرستیم، به حرکت درمىهنگامى که آب باران بر آن فرو مىاما » (.2)الحج: 
 .«رویانو از هر نوع گیاهان زیبا مى ؛رویدمى

های قلب، راه ها و راهکننده است، هرگاه به شکافگر و شیفتهایمان، نیرویی فسون
 .(1)یابد و در اعماق قلب رخنه کند، نزدیک است که هر امر محالی را ممکن سازد

ای که برای تمام هستی اثبات ر است با این مَثَل و نمونه زنده باشیم؛ مثل و نمونهقرا
 چیز محالی وجود ندارد.کند که در سایه عقیده راسخ و ایمان عمیق، هیچمی

القدری باشیم که امام ابونعیم او را چنین توصیف ما قرار است با آن صحابیه جلیل

ها با مردان و بیعت کرد، در جنگ صقبه با پیامبرکند: ام عماره، زنی است که در عمی
دار و عبادتگذار و قابل نمود، و او زنی کوشا و جدی و روزهجوانان پیکار و مبارزه می

 اعتماد همه بود.
 گوید: اش میامام ذهبی درباره

ام عماره، نسیبه دختر کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، زنی فاضل و مجاهد، زنی 
 رجی و نجاری و مازنی، اهل مدینه بود.انصاری و خز

برادرش، عبداهلل بن کعب مازنی از کسانی است که در غزوه بدر حضور داشت. و 
 برادر دیگرش، عبدالرحمن از کسانی بود که همیشه گریان بود.

ام عماره در شب عقبه، و در غزوه اُحد و غزوه حدیبیه و غزوه حُنین و جنگ یمامه 

 های زیادی نمود.مبارزه کرد و تالشحضور داشت و جهاد و 

                                           
 .222ری، ص فقه السیرة،اثر غزالی مص -(1)
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 .(1)احادیثی برای او روایت شده، و در جهاد دستش قطع شد
ام عماره زن زید بن عاصم مازنی نجاری بود. عبداهلل و حبیب را به دنیا آورد، و هر 

را به دست آوردند. سپس بعد از  صدو پسرش افتخار مصاحبت و همراهی پیامبر گرامی
زیه بن عمرو مازنی نجاری ازدواج کرد و خوله را به دنیا آورد. زید بن عاصم، با غ

 فرزندان و خانواده ام عماره، در اسالم شأن و منزلت بزرگی دارند.

 ها و مکارم کجایند ؟آن بزرگواری

هایش عاجز است، چون در حقیقت، در مقابل این زن، قلم از وصف فضائل و بزرگی
 ادی را در وجود او جمع گردانیده است.های خیلی زیخداوند مکارم و بزرگی

اگر بخواهی راجع به او به عنوان یک همسر سخن بگویی، او همسر باوفایی است که 
کند ... و اگر بخواهی او را به عنوان یک داند و آن را به خوبی ادا میحق شوهرش را می

بادتش سخن مادر توصیف کنی، او مادری مهربان و دلسوز است ... و اگر بخواهی از ع
ـ است ... و اگر بخواهی  ألدار و یادکننده خداوند ـ دار و شب زندهبگوئی، او زنی روزه

کرد و با دفاع می صاش سخن بگویی، او زنی است که از رسول خدا از جهاد و مبارزه

 کرد.دفع می صجنگید و دشمنان را از پیامبردشمن می
ز این زن صحابی گرامی و فاضل شروع دانم چگونه سخن را ابه همین خاطر من نمی

 کنم.

 خورشیدِ با ارزش ام عماره همراه با بیعت عقبه دوم، درخشید

ها هایی پاک را یافت، و این قلبخورشید اسالم بر سرزمین جزیرة العرب تابید و قلب
از طرف پروردگارش آورده بود، استجابت نمود و پس از  صدعوت حقی را که پیامبر

سفیر دعوت اول، مصعب بن عمیر را فرستاد؛ کسی که در نشر  صل، پیامبربیعت عقبه او
اسالم و جمع کردن مردم بر گرد اسالم با روش آرام و اخالق عطرآگین و استدالل قوی 

پرورش  صو ذکاوت شدیدش، خیلی موفق بود؛ چون او کسی است که در حضور پیامبر

                                           
 .0/023سیر أعالم النبالء،  -(1)
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 ونه است.یافته و از او یاد گرفته که دعوت به سوی خدا چگ
ام عماره از کسانی بود که توسط او اسالم آورد، و بر سر راه خوشبختی دنیا و آخرت 

 قرار گرفت.
آمدند تا بیعت عقبه دوم را با  صدر سال بعدی، هفتاد و سه مرد و دو زن نزد پیامبر

 آن حضرت منعقد کنند.

ست، و دیگری ا ك«ام عماره نسیبه بنت کعب»شان میهمان مبارک ما این دو زن، یکی
 باشد.می ك ام منیع اسماء بنت عمرو

بیعت کرد و با این کار  صآن بیعت مبارک انجام شد... و ام عماره با رسول خدا
 ای از نور را بر پیشانی تاریخ نگاشت.صفحه

 امانتی عظیم

کند. به محض ام عماره به مدینه بازگشت در حالی که امانت این دین عظیم را حمل می
ه مدینه رسید، به نشر و گسترش اسالم میان زنان در مدینه و میان فرزندان و که باین

 خانواده و قومش اقدام کرد.

داند که دین جز با گذشت و فداکاری و ایثار و این چنین است زن مسلمانی که می
 رسد.حمل امانت به تمام هستی هرگز نمی

 هایی از جهاد ام عماره در راه خدانمونه

اند که این ها و نویسندگان سیر ذکر کردهها و شرح حالویسندگان زندگینامهمورخان و ن
بود،  صالقدر، یعنی ام عماره در چندین جای حساس همراه رسول خدا صحابیه جلیل

که عبارتند از: بیعت عقبه، غزوه اُحد، روز حدیبیه، غزوه خیبر، عمره قضا، روز فتح مکه، 
بود که در جنگ با مرتدان در جنگ یمامه و جنگ علیه . و او از کسانی (1)غزوه حُنین

 مسیلمه کذاب و یارانش شرکت داشت.
های درخشانی را یکی پس از دیگری، گیریموضع كدر این جاهای حساس، ام عماره

                                           
 .3/020؛ و الطبقات، 0/23؛ صفة الصفوة، 0/022اإلصابة،  -(1)
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 کرد و او اولین زن مجاهد در تاریخ اسالم است.ثبت می
اسالم بیعت کرد و بر سر نصرت و یاری دین  صجالب است که او با پیامبر گرامی

های گیریدر غزوه اُحد به این بیعت به نحو احسن وفا نمود. بلکه او در آن روز موضع
اش به مژده به ای که باعث شد، او همراه تمام اعضای خانوادهباعظمتی داشت به گونه

های مبارک و درخشان است که ما مقام این گیریبهشت نائل آید... پس در این موضع

کنیم؛ آن مقامی که ام عماره در آن از بسیاری از مردم پیشی بزرگ را درک میصحابیه 
 .(1)گرفته است

 ص جهاد و مبارزه او در جنگ اُحد ... و دفاع وی از پیامبر
خاطر قریش از زمانی که در غزوه بدر پریشان و تاریک گردید، دیگر آرام نشد و پس از 

هایشان جز هیزم افروخته چیزی به کینهآن غزوه، رویدادها و حوادثی پیش آمد که 
افزود. وقتی یک سال گذشت، اهل مکه تمام ساخت و سازهای جنگی خود را فراهم نمی

توز اسالم جا جمع شدند و هر بدخواه و کینهپیمانانشان از میان مشرکان در آنکردند و هم
 و مسلمانان به آنان پیوست.

 راد، بالغ بر سه هزار نفر برای جنگ بیرون رفت.این لشکر خشمناک با تعداد زیادی از اف
ابوسفیان، رهبر لشکر صلح مصلحت دید که زنان نیز با لشکر همراهی کنند و برای 

 جنگ بروند تا سپاهیان او تا آخرین نفس برای دفاع از ناموس و حیثیتشان بجنگند.
کرانه دره، مسلمانان جهت رویارویی با مشرکان بیرون رفتند و در گردنه اُحد در 

نقشه پیکار با دشمن را  صشان را به طرف کوه قرار دادند. و پیامبرخیمه زدند و پشت
هایشان قرار داد و عبداهلل بن جبیر را امیر آنان ـ که پنجاه کشید. و تیراندازان را در مکان

کانت  انضحوا الخيل عنا بالنبل، ال یأتونا من خلفنا! إن»مرد بودند ـ قرار داد. و فرمود: 

گروه اسبان دشمن را به : »(2)«الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماکنکم، ال نؤتين من قبلکم
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وسیله تیراندازی از ما دور کنید، تا از پشت به ما حمله نکنند. در هر حال چه نتیجه 
جنگ به نفع یا به ضرر ما باشد )یعنی چه پیروز شدیم و چه شکست خوردیم( در جای 

 «.و پایین نیایید. مواظب باشید تا از طرف شما به ما حمله نشود خودتان بمانید
احموا ظهورنا إن رأیتمونا »در روایتی دیگر آمده که آن حضرت به یاران خود گفت: 

از پشت مواظب ما باشید ]مبادا : »«نقتل فال تنصرونا، وإن رأیتمونا نغنم فال تشرکونا

شویم ما را یاری نکنید ]و همان جا ه میدشمن به ما حمله کند[ اگر دیدید که ما کشت
بریم ]پائین نیایید[ و با ما مشارکت نکنید بمانید[، و اگر دیدید که ما غنائم جنگی را می

مطمئن شد  صرسول خدا«. جا بمانید تا به شما اجازه پایین آمدن داده شود[]بلکه همان
دهند و از آن اسالم انجام میکه گروه تیراندازان این دستورات مؤکد را در انتهای لشکر 

نمایند. و خودش جلو آمد تا ابتدای لشکر را سر و سامان دهد و دستور داد سرپیچی نمی
 .(1)«که بدون اجازه او، مبارزه شروع نشود

آن خانواده مؤمن: ام عماره و پسرانش، عبداهلل و حبیب، و شوهرش و دیگر 
ند. در حالی که ام عماره رفت تا تشنگان را فرزندانش بیرون رفتند تا در راه خدا جهاد کن

ای بود که ام آب دهد و مجروحان را مداوا کند، اما شرایط و موقعیت این معرکه به گونه

گونه ترس و عماره ناچار شد با مشرکان بجنگد و همانند یک قهرمان بایستد و بدون هیچ
لمانان از ترس اتفاقات و دفاع کند. و آن هم زمانی بود که مس صای از رسول خداواهمه

حوادث و شکستی که در آن روز برایشان پیش آمد، پراکنده شدند، و ام عماره در آن 
ایستاد و خودش از  صموقع شمشیر و زره و سپر را به دست گرفت و در کنار رسول اهلل

 .(2)کرداو محافظت می
ود. و مسلمانان پیکار خونین شروع شد، و پیروزی از آنِ سربازان موحد پروردگار ب

آوری غنائم نمودند. به ناگاه تیراندازان هم جاهای خود را ترک کردند و به شروع به جمع
آوری غنائم هجوم بردند. مشرکان فرصت را غنیمت شمرده و از میدان جنگ برای جمع

پشت آمدند و بر مسلمانان هجوم بردند و تعداد زیادی از آنان را به قتل رساندند... سپس 
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 خواستند او را نیز به قتل برسانند!!!بودند و می صدنبال پیامبربه 
کنند و در اند و از آن حضرت دفاع میجمع شده صجا تعداد کمی از یاران پیامبراین

 بود. كرأس آنان، ام عماره
ای که آن را به خاطر کنیم تا راجع به این نقش تاریخیسخن را به ام عماره واگذار می

 ایفا نمود، با ما سخن گوید. صاولین و آخرین، حضرت محمددفاع از سرور 

گوید: ام عماره گفت: دیدم که مردم از از عماره بن غزیه روایت شده است که می
رسید اند و جز عده کمی که به ده نفر هم نمیپراکنده و متفرق شده صکنار رسول خدا
کردیم، و یم و از او دفاع میاند. و من و دو پسرم و شوهرم جلو او بودکنار وی نمانده

مرا دید که سپر ندارم،  صگذشتند. پیامبرخورده از کنار آن حضرت می مردم شکست
کند. مردی را دید که سپر به همراه دارد. فرمود: سپرت برای کسی بینداز که مبارزه می

محافظت  صمرد، سپر را انداخت و من آن را گرفتم، و به وسیله آن از رسول خدا
سواران به ما حمله کردند و ضرباتی بر ما وارد کردند و اگر چند مرد مثل کردم. اسبمی

 دادیم.شاء اهلل آنان را شکست میبودند، انما می
قرار  صسواری از روبروی من آمد و مرا زد، و من خودم را سپر رسول اهلل مرد اسب

وارد  صای به پیامبرهکردم. پس آن مرد نتوانست صدمداده بودم و از او محافظت می
سازد و پشت کرد. در این لحظه من از فرصت استفاده کردم و به زیر زانوی اسبش 

صدا زد: ای پسر ام عماره،  صای زدم، و مرد از پشت اسب، بر زمین افتاد. پیامبرضربه
 .(1)مادرت! مادرت! ام عماره گفت: پسرم مرا در مقابل آن مرد یاری داد تا او را کشتیم

گوید: آن روز )روز اُحد( عبداهلل بن زید )پسر ام عماره( روایت شده است که میاز 
فرمود:  صگاه پیامبر شد. آنزخمی بر پیکرم وارد آمد و خون جاری شد و منقطع نمی

 «.زخمت را ببند: »«اعصب جرحک»
عبداهلل افزود: پس مادرم به سوی من آمد و با نوارهای مخصوص بستن زخم، زخمم 

ایستاده بود و فرمود: پسرم! بلند شو، و با دشمنان مبارزه کن و  صت و پیامبررا بس
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چه کسی به اندازه تو، طاقت و توانائی : »«من یطيق ما تطيقين یا أم عماره!»فرمود: می
 «.دارد، ای ام عماره!

 گوید: کسی که پسرم را زخمی کرده بود، به سوی ما آمد و رسول خداام عماره می

این شخص، پسرت را زخمی کرد. به طرفش رفتم و ساق پایش را زدم و به فرمود:  ص
 زانو روی زمین افتاد.

اش را دیدم. و های جلوییکرد تا جایی که دندانرا دیدم که تبسم می صرسول خدا
ای ام  او را قصاص کردی و حق پسرت را از او گرفتی: »«استقدت یا أم عماره!»فرمود: 
 «.عماره!

فرمود:  صگاه پیامبرپی با سالح او را زدیم تا او را به قتل رساندیم. آنسپس پی در 
 «.سپاس برای خدایی که تو را پیروز گردانید: »(1)«ظفرک يهلل الذ الحمد»

 دهدبرای ام عماره گواهی عظیمی می ص پیامبر
ضمره بن سعید مازنی از مادربزرگش، که در جنگ اُحد، حضور داشت، روایت 

بنت  ةلمقام نسيب»فرمود: شنیدم که می صمادربزرگش گفت: از رسول خداکند، که می

امروز مقام نسیبه دختر کعب از مقام فالنی و : »«کعب اليوم خير من مقام فالن وفالن
 «.فالنی، برتر است

کرد. او لباسش را دید که به سختی با دشمن مبارزه میاو در روز اُحد ام عماره را می
گفت: ابن قمئه را دیدم که به و سیزده زخم بر بدنش وارد آمد. او می به کمر بسته بود.

شانه ام عماره زد. ام عماره به شدت زخمی شده بود و مداوایش یک سال طول کشید. 
بروید. او قسمتی از  (2)ندا داد: به سوی حمراء االسد صسپس منادی رسول خدا

یزی جلوگیری کند. ـ خداوند پیراهنش را بر روی زخمش بست، ولی نتوانست از خونر
 .(3)از وی راضی باد و او را مورد مرحمت خود قرار دهد! ـ
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 پروردگارا، ایشان را رفیقان من در بهشت قرار ده
 برای ام عماره و پسرش دعا نمود که همراه او در بهشت باشند. صبلکه پیامبر

ید بن عاصم شنیدم گوید: از عبداهلل بن زاز حارث بن عبداهلل روایت شده است که می
پراکنده  صگفت: در جنگ اُحد حضور داشتم، وقتی مسلمانان از اطراف رسول خدا که می

پسر ام »کردیم. آن حضرت فرمود: شدند، من و مادرم به او نزدیک شدیم و از او دفاع می

پس در جلو او سنگی را به «. پرتاب کن»فرمود:  صام عماره گفت: بله. پیامبر« عماره؟
 مردی ـ که بر روی اسب بود ـ پرتاب کردم و به چشم اسب، اصابت نمود.سوی 

اسب آشفته و پریشان شد و خود و مردی که روی آن بود، روی زمین افتادند و من 
کرد. و به زخم مادرم که روی تبسم می صها را به سوی آن پرتاب کردم، و پیامبرسنگ
 يف يب جرحها! اللهم اجعلهم رفقائأمک أمک! اعص»اش بود نگاه کرد و فرمود: شانه

مادرت مادرت! زخمش را ببند، پروردگارا، ایشان را رفیقان من در بهشت قرار : »«الجنة
اشکالی ندارد که در دنیا هر نوع بال و مصیبتی بر  چگفتم: مادام که چنین است، هی«. ده

 .(1)سرم آید

 هاها و شادیغم
هایی که در این غزوه به او که دردهای زخم ام عماره از غزوه اُحد بازگشت در حالی

کرد. پس از یک شب، مجاهدان به سوی خانه و کاشانه اصابت نموده بود را تحمل می
ندا  صکردند. و در صبح منادی رسول خداهای خود را مداوا میخود روانه شدند و زخم

بر روی  هایش رازد: به سوی حمراء االسد بروید. ام عماره هم بلند شد و لباس
زخمهایش بست ولی نتوانست همراه مجاهدان برود، به خاطر کثرت خونریزی که از بدن 

 شد.آمد و خشک نمیپاکش می
هایی را که در غزوه اُحد به او اصابت نموده بود، یک سال تمام گذشت و زخم

 کرد.معالجه می
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 داد.دامه میچنان مسیر خود را با جهاد در راه خدا اهم كاما به خدا، ام عماره
در این غزوه هم  كبرای جنگ با یهودیان بنی قُریظه رفت، ام عماره صوقتی پیامبر

هایی که در غزوه اُحد به او رسیده، عزیمت و تصمیم او بود تا تمام هستی بداند که زخم
 گرفت.را ضعیف نکرده، چون او قوت و نیروی خود را از ایمانش به خدا می

 ن به رضوان الهی نائل آمدام عماره در بیعت رضوا
خارج شد. وقتی آن حضرت، عثمان بن  صدر سال حدیبیه ام عماره همراه رسول خدا

را برایشان بیان  صگیری پیامبر را به عنوان سفیر به سوی قریش فرستاد تا موضع عفان
کند و تأکید کند که آن حضرت قصد جنگ و ایجاد مزاحمت برای شما ندارد بلکه فقط 

هد اعمال عمره را انجام دهد... اما قریش، عثمان را نزد خود نگه داشتند ـ شاید خوامی
گونه مزاحمت خواستند او را گروگان بگیرند تا مطمئن شوند از جانب مسلمانان هیچمی

شود ـ. مدت زیادی طول کشید و قریش عثمان را آزاد و دردسری برای آنان ایجاد نمی
بلند شد  صگاه پیامبرشد که عثمان به قتل رسیده است. آننکردند. میان مسلمانان شایع 

و یارانش را به سوی بیعت رضوان فرا خواند. آنان با آن حضرت بر سر مرگ بیعت 

بیعت کرد تا در بیعت  صکردند و ام عماره هم از کسانی بود که بر سر مرگ با پیامبر
نی که این بیعت را انجام رضوان به رضوان الهی نائل آید. خداوند متعال راجع به کسا

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ دادند، فرموده است: 

هنگامى که ـ خداوند از مؤمنان »(. 23)الفتح:  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
راضى و  ـ با تو بیعت کردند (گرفت انجام در حدیبیه که الرضوانبیعه) در زیر آن درخت

از  ؛دانستا در درون دلهایشان )از ایمان و صداقت( نهفته بود مىخدا آنچه ر ؛خشنود شد
بعنوان پاداش ( خیبر فتح یعنى)این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزى نزدیکى 

 «.نصیب آنها فرمود

موی سرش را کوتاه کرد، یارانش برای برداشتن و نگهداری کردن  صو وقتی پیامبر
توانست بعضی از آن موها  كگرفتند و ام عمارهگر پیشی میموی سر آن حضرت از همدی
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 را بردارد و تا آخرین لحظه حیاتش آنها را نگهداری کند.

 ام عماره پی در پی در جاها و مواقع حساس حضور داشت
ام عماره پی در پی در جاها و مواقع حساس حضور داشت و در هر جا و موقعیت 

امل را داشت. این سال هفتم هجری است که آمادگی کص حساس به همراه رسول خدا
بر مسلمانان که در مدینه بود، سخت گذشت، و ماه اول از این سال یعنی ماه محرم، همان 
ماهی بود که مسلمانان در خالل آن به سوی یهودیان خیبر رفتند تا به حیله و خیانت و 

 اتمه دهند.جا خافکنی و فساد به رهبری یهودیان در آنچینی و توطئهدسیسه
ام عماره هم همراه لشکری که در بیعت الرضوان حضور داشت، راه خود را به سوی 

وقتی خودش خواست به سوی یهودیان خیبر رود، این  صخیبر در پیش گرفت. چون پیامبر
 تواند همراه او خارج شود.را اعالم کرد که هر کسی دوست دارد می

ل و رغبت دارند همراه او به سوی آن حضرت تأکید کرد که تنها کسانی که می
یهودیان خیبر روند، و جز اصحاب بیعت الرضوان که هزار و چهارصد نفر بودند، کسی 

 خارج نشد. صهمراه پیامبر
های قهرمان مسلمان و اسب رسول ام عماره در سرزمین خیبر حضور داشت و اسب

زی داد و دشمنانش را که چگونه خداوند، پیامبرش را عزت و پیرورا دید، و این صخدا
نابود کرد. سپس ام عماره همراه لشکر پیروز به سوی مدینه بازگشت تا در عمره قضا حضور 

 .(1)یابد و همراه مؤمنان موحد، داخل مسجدالحرام شود

 در روز حُنین
همراه آن حضرت رفت تا مسیر خود را  كبه غزوه حُنین رفت، ام عماره صوقتی پیامبر

 داکاری ادامه دهد.در بذل و بخشش و ف
چه که خبر بود از آنشمار به سمت دره روی آوردند ـ و ام عماره بیداران بیطالیه

آمدند هرچه ای خالی و سرازیر بود، سواران در آن فرود میدر آن نهفته بود ـ و آن، دره

                                           
 .322فرسان من عصر النبوة، احمد خلیل جمعه، ص  -(1)
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 رفتند.شدند، گویی به سوی گودال میداخل آن می
یین دره جمع شدند، ناگهان دشمنان از های خسته مسلمانان در پاوقتی گروه

های بلند، آنان را تیرباران کردند. هوا هنوز تاریک بود و تاریکی قبل از طلوع گاهکمین
 نشینی کنند.فجر، باعث شد مسلمانان عقب

های محکم را در هم جا را در بر گرفت و این صفموج آشفتگی و داد و فریاد همه

 شکست.
أین »رفت و این فرار مسلمانان او را رنجاند و فرمود:  به طرف راست صرسول خدا

ای مردم! کجا؟ به سوی »: «، أنا رسول هللا، أنا محمد بن عبدهللايا أیها الناس؟ هلموا إل

 «.من بیایید، من رسول خدا هستم، من محمد بن عبداهلل هستم
انشان به زدند و همراه صاحبهیچ پاسخی به او ندادند، و شتران به همدیگر تنه می

 .(1)گشتندعقب برمی
به عمویش عباس ـ که صدای رسایی داشت ـ دستور داد که صحابه را  صرسول خدا

 صدا بزند.
؟ عباس گوید: به خدا (2)عباس گوید: با صدای بلند گفتم: کجایند اصحاب درخت طلح

 .(3)قسم، وقتی صدایم را شنیدند، گفتند: گوش به فرمانیم گوش به فرمانیم
، عباس را هدایت کرد که صاحبان عقاید و مردان فداکار و ایثارگر را هنگام خداوند
ها صدا زند. تنها آنان بودند که پیام و برنامه خدا به وسیله آنان به مردم آن مصیبت

 رود.ها به وسیله آنان از بین میها و گرفتاریرسد و سختیمی
شتابند، کاری از دستشان یاند و به سوی غنائم ماما کسانی که بر دنیا حریص

 .(4)آیدبرنمی
قدم ماند. قدمان در این موقعیت حساس و دشوار ثابتهمراه با ثابت كام عماره

                                           
آن را  030، ص «فقه السیرة»آن را آورده، و آلبانی در تخریج کتاب  0/032، «السیرة»ابن هشام در  -(1)

 صحیح دانسته است.

 بیعت کردند )مترجم(. صبا پیامبرمنظور اصحاب بیعت الرضوان است که زیر درخت طلح  -(2)

 .0/222صحیح مسلم،  -(3)

 . با تصرف بسیار.032-033فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(4)
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قدم بمانند. بلکه او توانست توانند در آن ثابتموقعیتی که فقط صاحبان عقاید راسخ می
 صاه رسول خدااش همرسواران مشرکان را به قتل برساند تا به سفر جهادییکی از اسب
 خاتمه دهد.

 زن مجاهد و مادر شهید

ها، نمونه بود؛ او زنی عبادتگذار، فرمانبردار، مجاهد، و در همه مکارم و بزرگی كام عماره

 صبور بر قضا و قدر الهی بود.
او را نزد مسیلمه  صکند. کسی که پیامبرصبر می« حبیب»او بر قتل پسر محبوبش 

کُشد ـ اما مسیلمه خیانت کرد و ه کسی فرستادگان را نمیکذاب فرستاد ـ و با وجودی ک
 دستور داد او را بکُشند.
اند، به شرح زیر ها آوردهچنان که نویسندگان سیره و زندگینامهخالصه ماجرا هم

رفتند و اسالم آوردند. و وقتی  صاست: مسیلمه کذاب همراه بنی حنیفه نزد رسول خدا
تند، مسیلمه مرتد شد و پنداشت که او پیامبری مرسل های خود در نجد بازگشبه خانه

های مختلفی که ای از بستگان او به خاطر انگیزهبرای برای بنی حنیفه است. عده

 ترینشان تعصب قومی بود، از او پیروی کردند و در زمین فساد برانگیختند.مهم
ی از نجیبان و ، یک«حبیب بن زید»جا شهید خوشبخت و ثابت قدم، پسر ام عماره، این
یافتگان مدرسه نبوت، کسی که شیر ایمان را خورده و بر تقوا از شیر بازگرفته پرورش

شده، و بر جهاد بزرگ شده، و در دامن مادرش زندگی کرده و همه خیر و نیکی را یاد 
های بعدی حضور داشته، خود را نشان داد. رسول گرفته، و در جنگ اُحد و جنگ

کرد تا مأموریتش را به سوی مسیلمه کذاب انجام دهد. او را از او را انتخاب  صخدا
گمراهی و دروغ و گناهش نهی کند. مسیلمه، حرمت فرستادگان را رعایت نکرد بلکه او 

دهی که محمد، گفت: آیا گواهی میرا گرفت و به زنجیر کرد. مسیلمه وقتی به او می
دهی گفت: آیا گواهی میبه او می گفت: بله، و وقتیفرستاده خداست؟ حبیب بن زید می

شنوم... گفت: من کر هستم چیزی نمیکه من فرستاده خدا هستم؟ او در جواب می
تکه کرد و حبیب به شهادت گاه مسیلمه اعضای او را تکهچندین بار این را تکرار کرد. آن
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 ، و روحش، راضی و مورد رضایت به سوی آفریدگارش شتافت.(1)رسید
 در رثای او، ابیات باشکوهی سروده، از جمله:  (2)ثقفی مالک بن عمرو
 وُخلِّفغغت بعغغده يقبلغغ يمضغغی صغغاحب

 

 البقیغغغغغغة أصغغغغغغنع يفکیغغغغغغف بأعضغغغغغغائ 
 

 «.ام چه کار کنمرفیقم قبل از من رفت و من پس از او ماندم. من با اعضای باقیمانده»
 يوقغغغغغال لغغغغغه الکغغغغغذاب تشغغغغغهد أننغغغغغ

 

 لسغغغغغت أسغغغغغمع يرسغغغغغول فأومغغغغغأ أننغغغغغ 
 

دهی که من فرستاده خدا هسـتم؟ او اشـاره   به او گفت: آیا گواهی می مسیلمه کذاب»
 «.شنومکرد که نمی

 فقغغغغغغغغغال أتشغغغغغغغغغهد أنهغغغغغغغغغا لمحمغغغغغغغغغد
 

 فنغغغغغغادی بغغغغغغدعوی الحغغغغغغق ال یتعتغغغغغغغع 
 

کـه لکنـت   دهی که محمد فرستاده خداست؟ او بدون آنمسیلمه گفت: آیا گواهی می»
دهم کـه محمـد فرسـتاده    میپیدا کند، دعوت حق را گفت و اظهار داشت که بله، گواهی 

 «.خداست
 فضغغغغغغرب أم الغغغغغغرأس فیغغغغغغه بسغغغغغغیفه

 

 (3)غغغغغغغوی لحغغغغغغاه هللا بالفتغغغغغغک مولغغغغغغع 
 

مسیلمه کذاب، با شمشیر خود بر فرق سرش زد. و خداوند مسیلمه سرکش را با قتل »
 «او خوار و زشت گرداند!

در همه جا پخش شد، و وقتی خبر شهادت وی به مادرش، ام  خبر شهادت حبیب
رسید، با خدا عهد بست که قبل از مسیلمه یا بمیرد یا به قتل برسد. و به قضا و  عماره

اش را قدر الهی راضی گردید و صبر زیبائی در پیش گرفت. او خود و فرزندان و دارائی
سارهای بهشت باشد... اکنون برای او ها و چشمهبرای خداوند متعال نذر کرد تا در باغ

ها را از اش، برکت و خیرها و نیکیبرای او و افراد خانواده صبس است که پیامبر گرامی
زمانی وفات یافت که از او و فرزندانش راضی  صخدا درخواست کرد، و آن حضرت 

 .(4)بود

 جهاد و مبارزه ام عماره در جنگ یمامه

                                           
 .0/20؛ و الحلیة، 30-32؛ اُسد الغابة، شرح حال حبیب؛ االستبصار، ص 2/302نگا: االستیعاب،  -(1)

 .3/302و اإلصابة، ؛ 3/322نگا: شرح حال مالک بن عمرو در االستیعاب،  -(2)

 .320-322، اثر ابن سید الناس، ص «منح المدح»نگا: کتاب  -(3)

 .22-22نساء مبشرات بالجنة، ص  -(4)
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برخاست و  ، برخی از قبایل عرب از دین اسالم برگشتند. ابوبکر صپس از وفات پیامبر
یی برای جنگ با مرتدان و بازگرداندن آنان به سوی دین خدا فرستاد. ام عماره لشکرها

هم زود به سوی ابوبکر شتافت تا از او اجازه بگیرد که همراه لشکر به سوی جنگ یمامه 
برود تا مسیر خود را در جهاد ادامه دهد و از مسیلمه کذاب قصاص پسرش، حبیب را 

 بگیرد.
کر اسالم رفت تا با دشمنان خدا بجنگد ـ آن موقع سنش ام عماره به میان صفوف لش

کرد تا چنان مبارزه میبیشتر از شصت سال بود ـ و با شمشیرش در میان لشکر مرتدان هم
اش را با قتل مسیلمه در جنگ یمامه شادمان گردانید. او مسیلمه که خداوند سینهاین

هایی که در بدنش رد و تمام زخمکذاب را مقتول دید و برای خداوند متعال سجده شکر بُ
ایجاد شده بود، فراموش کرد. در جنگ یمامه یازده زخم در بدنش ایجاد شد و دستش 

 قطع گردید.
آن زن مجاهد که با جهاد و مبارزه خود سطرهایی از نور بر پیشانی تاریخ نگاشت، 

پرسید و از نزد او رفت و احوالش را  بازگشت... وقتی که به مدینه بازگشت، ابوبکر
جایگاهی  صهای یاران پیامبر احوال و اوضاعش اطمینان حاصل کرد. ام عماره در دل

 واال داشت و تا آخرین لحظه عمرش این چنین بود.

 اینک زمان رحلت فرا رسیده

پس از این سفر مبارک از بذل و بخشش و فداکاری و ایثار و جهاد در راه خدا، ام 
ترین و که از شریفتا از دنیا خارج شود پس از آنبر بستر مرگ خوابید  كعماره
ترین درهای تاریخ، وارد تاریخ شد. و به رضوان و خشنودی پروردگار نائل آمد و بزرگ

 روحش به سوی آفریدگارش شتافت.
عطا کند تا امت « ام عماره»خواهیم که به امت اسالمی، زنانی امثال از خداوند می

 شته کند و مسجداالقصی اسیر به دست مسلمانان بازگردد.اسالم، پرچم جهاد را برافرا

کنیم کنیم خواندن این فرموده الهی را فراموش نمیاینک که با ام عماره خداحافظی می

)القمر:  ژڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ فرماید: که می
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20-22.) 
مجلس و در  .بهشتى جاى دارنددر باغها و نهرهاى )در روز قیامت( یقینا پرهیزگاران »

 «.جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!
 

خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش 

 گرداند!



 :بکراسماء بنت ابی
 «خداوند به جاي این پادامنی، دو تا پادامنی در بهشت را به تو عطا کند!»

 محمد رسول اهلل

کنیم که بوی خوش آن تمام هایمان همراه این بوستانی زندگی مینان با دلچما هم
 شود.هایش قطع نمیها و شکوفهشود و میوهشود و زمینش خشک نمینمی

امروز قرار است همراه گُلی گرانقدر باشیم که در مزرعه اسالم کاشته شده و با آب 
ها پخش شده ول روزها و سالهای زمین در طوحی آبیاری شده و بوی خوشش در کرانه

 شوند.چنان شاد میاش شاد شده و همها با یاد سیرت و زندگانیها و گوشو دل
القدری باشیم که اگر بخواهم همه فضائل و ما قرار است همراه صحابیه جلیل

ـ است. و  مگویم: او اسماء دختر ابوبکر ـ هایش را در یک کلمه جمع کنم، میبزرگی
 او که دختر ابوبکر باشد. بس است برای

اش هایمان همراه سیرت عطرآگینش از همان ابتدای زندگیپس با ما بیایید تا با دل
 کیست؟ كزندگی کنیم تا بدانیم اسماء

 ای مبارکشجره

بریم که نور و که با سیرت مبارک اسماء زندگی کنیم، هرگز از یاد نمیقبل از این
عظمت و بزرگی را در خود جمع کرده، بیندازیم. آن  روشنائی را بر آن درختی که مجد و

هایش به اطراف و نواحی آسمان درختی است که ریشه و تنه آن ثابت است. اما شاخه
 اند.های جوزاء را در آغوش گرفتهرسیده تا جایی که ستاره

پدرش، بهترین کسی است که پس از پیامبران و فرستادگان الهی، خورشید بر او طلوع 

 است. است. او اولین ده نفری است که به بهشت مژده داده شدند. او ابوبکر صدیقکرده 
 است. صشوهر خواهرش، سرور اولین و آخرین، محمد بن عبداهلل

 باشد. می كالمؤمنین عایشهاش، امخواهر پدری
اش، ابوقحافه کسی است که اسالم آورد و به افتخار همراهی و پدربزرگ پدری

 نائل آمد. صهمنشینی پیامبر
اش، ـ ام الخیر ـ سلمی دختر صخر کسی است که اسالم آورد و به مادربزرگ پدری
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 نائل آمد. صافتخار همراهی و همنشینی پیامبر
اش ـ که همگی از زنان صحابی بودند ـ عبارتند از: ام عامر، قریبه، و ام فروه سه عمه

 ـ دختران ابوقحافه ـ .
پیامبر و یکی از ده نفری است که به  و پسرعمه صشوهرش، یار و یاور رسول خدا

بهشت مژده داده شدند و اولین کسی است که در راه خدا شمشیر کشید... او زبیر بن 

 است. عوام
است؛ کسی که یکی از بزرگان و دالورمردانِ « عبداهلل بن زبیر»پسرش، که خلیفه بود 

 عبادت و جهاد بود.
 به نجیب است.برادر شقیقش، عبداهلل یکی از صحا

اش، عبدالرحمن برادر شقیق عایشه ـ است. او از شجاعان و دالورمردان و برادر پدری
 تیراندازان بود.

شود های صحابه، چهار نفر یافت نمیای از خانهاند: در هیچ خانهبه همین خاطر گفته
باشند  شان پسر بعضی دیگرشان صحابی باشند و بعضیرا دیده باشند و همه صکه پیامبر

به جز خانه ابوبکر، که اسماء و پدرش و پدربزرگش و پسرش، یعنی پسر زبیر هر چهار 

 شان راضی باد!اند. خداوند از همهنفرشان، صحابی
از تنه آن بیرون آمده و میان « اسماء»پس چه بگوییم راجع به آن درخت مبارکی که 

 هایش زیسته است؟!شاخه

 به سوی اسالم بود اسماء از زنان پیشگام و پیشقدم

در مکه متولد شد و در خانه پدرش  صبیست و هفت سال قبل از هجرت پیامبر كاسماء
بزرگ شد؛ کسی که جامع تمامی خصال خیر بود و پس از رسول « ابوبکر صدیق»

 برترین مردمان است. صخدا
افأناه وقد ک ما ألحد عندنا یٌد إال  »اش فرموده است: درباره صاو کسی است که پیامبر

مال أحد قط ما  يالصدیق، فإن له عندنا یداً یکافئه هللا بها یوم القيامة، وما نفعن بها إال  

بکر، ولو کنت متخذاً من الناس خليالً التخذت أبابکر خليالً، أال وإن  يمال أب ينفعن
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و ایم که جزایش را دادهکس کمکی در حق ما نکرده مگر اینهیچ: »(1)«صاحبکم خليل هللا
ایم بجز ابوبکر صدیق؛ چون او در حق ما کاری کرده که فقط خداوند آن را جبران کرده

کسی به اندازه مال کند. مال هیچدهد و آن را جبران میدر روز قیامت جزایش را می
ابوبکر به من نفع نرسانیده است. اگر من از میان مردم، دوستی صمیمی را برای خود 

گزیدم. اما بدانید که بوبکر را به عنوان دوست صمیمی خود برمیکردم، حتماً اانتخاب می

 «.رفیق شما، دوست صمیمی خداست
زیست و اخالق واال از او یاد گرفت و بر « ابوبکر صدیق»پس اسماء در خانه پدرش 

 حب و دوستی فضیلت بزرگ شد.
صدیق(  وقتی خورشید اسالم بر سرزمین جزیرةالعرب تابید، پدر اسماء )یعنی ابوبکر

اولین کسی بود که از میان مردان اسالم آورد. و از این جا بود که اسماء زود اسالم آورد 
و از زنان پیشگام و پیشقدم به سوی اسالم بود. و در میان قافله ایمانی او هیجدهمین 
نفری بود که اسالم آورد. پس تنها هفده زن و مرد مسلمان پیش از او اسالم آوردند. به 

ژ  شان فرموده است:رت اسماء از کسانی بود که خداوند متعال دربارههمین صو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

)التوبه:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ
222.) 
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که به نیکى از آنها پیروى کردند، »

و باغهایى از بهشت براى  ؛خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند خداوند از آنها
و  ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است

 «.این است پیروزى بزرگ

 کندازدواج می (2)اسماء با یکی از عشره مبشره

                                           
، «صحیح سنن الترمذی»آن را روایت کرده و آلبانی در  3220، به شماره «المناقب»ترمذی در مبحث  -(1)

 آن را صحیح دانسته است. 0320به شماره 

 از جانب خدا مژده بهشت رفتن را به آنان داد. )مترجم(. صری است که پیامبرمنظور ده نف -(2)
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که به بهشت مژده داده شدند، ازدواج پروردگار خواست که اسماء با مردی از ده نفری 
. زبیر فردی فقیر صیار و یاور رسول خدا« زبیر بن عوام»کند. این مرد کسی نیست جز 

 بود اما برای او بس است که مؤمن به خداست.

 این چنین است همسر صالح و خوب
ج کرد با من ازدوا گوید: زبیرـ روایت شده است که می ماز اسماء دختر ابوبکر صدیق ـ 

و در این دنیا جز اسبش هیچ مال و دارائی نداشت. اسماء افزود: من به اسبش علف و گیاه 
های خرما را کردم. و دانهدادم و آن را نگاهداری میهایش را میدادم و مخارج و هزینهمی

دوختم، و آرد دادم، و مشک آن را میسائیدم، و به آن آب و علف میبرای شتر آبکش می
ام از انصار که زنانی خوب و دانستم. و زنان همسایهکردم اما نان پختن را نمییر میرا خم

گوید: من خرما را از زمین زبیر که پختند. اسماء میاهل صدق و راستی بودند، برایم نان می
کردم. آن زمین، دو سوم فرسخ دور به او بخشیده بود، بر روی سرم حمل می صرسول اهلل

که  ص: روزی آمدم در حالی که مقداری خرما روی سرم بود. با رسول خدابود. وی افزود
چند نفر از یارانش همراهش بودند، برخورد کردم. آن حضرت مرا صدا زد و سپس فرمود: 

)صدای خوابانیدن شتر است. به معنی کخ یعنی بیانداز( تا مرا پشت سر « اخ اخ«: »اخ اخ»
ه همراه مردان بروم و زبیر و غیرت او را به یاد خود سوار کند. من شرم کردم از این ک

دانست  صترین مردان بود. وی افزود: رسول خداگوید: زبیر از باغیرتآوردم. اسماء می
 صرو اصرار نکرد و گذشت. نزد زبیر آمدم و گفتم: رسول اهللکنم، از اینکه من شرم می

ند نفر از یارانش همراهش کردم. و چمرا دید در حالی که خرما را روی سرم حمل می
بودند. او شتر را خوابانید تا با او سوار شوم، اما شرم کردم و غیرت تو را به خاطر آوردم. 

که همراه تر است از اینهای خرما را حمل کردی برایم سختکه دانهزبیر گفت: به خدا، این
ی را برایم فرستاد و که پس از آن، ابوبکر خدمتکارگوید: تا اینوی سوار شوی. اسماء می

مرا از نگاهداری اسب نجات داد و خدمتکار این کار را برعهده گرفت، گوئی ابوبکر با این 
 .(1)کار مرا آزاد کرد

                                           
 .0/222حیاة الصحابة، اثر کاندهلوی،  -(1)
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 ذات النطاقین )صاحب دو تا کمربند(

شدت یافت، آن حضرت به یارانش  صوقتی اذیت و آزار قریش نسبت به یاران پیامبر
نند. آنان در کنار انصار سکنی گزیدند؛ انصاری که، اجازه داد که به مدینه هجرت ک

که مبادا های چشم خود قرار دادند و چشمانشان را بستند از ترس اینمهاجران را در پلک
 نسیم هوا به آنان آسیبی وارد کند.

پس از آن، خداوند به پیامبرش اجازه هجرت به مدینه منوره را داد، و آن حضرت و 
ترین نقش را به مدینه هجرت کردند. پس خانواده ابوبکر بزرگ« ابوبکر صدیق»رفیقش 

 ایفاء نمودند. صدر سراسر تاریخ جهت خدمت به دین اسالم و خدمت به پیامبر اسالم
های آنان را بشنود و سپس نزد ـ در روز میان قریش بود تا گفته مبکر ـ عبداهلل بن ابی

ه اطالع آنان برساند. عامر بن فهیره برده آزاد ها را بآمد تا آن گفتهمی و ابوبکر صپیامبر
آمد، گوسفندان ابوبکر چرانید، وقتی غروب میشده ابوبکر گوسفندان مردم مکه را می

کردند. دوشیدند و از آن گوسفندان ذبح میرفت و آنان شیر میشبانگاه نزد آن دو می
رفت، عامر بن فهیره مکه می و ابوبکر به صصبح از نزد پیامبر« عبداهلل بن ابی بکر»وقتی 

 رفت تا جاهای پایش را پاک کند.با گوسفندان به دنبال جاهای پایش می

 نیز نقش بزرگی داشت. كاسماء

 اجازه هجرت از مکه به مدینه داده شد، آن حضرت نزد ابوبکر صوقتی به پیامبر

ه )و هجرت به به من اجازه بیرون رفتن از مک»: «الخروج يف يقد أذن ل»آمد و فرمود: 

ابوبکر گفت: پدرم فدایت باد ای رسول خدا، من هم همراهت «. مدینه( داده شده است
 «.بله»فرمود:  صبیایم؟ رسول اهلل

و ابوبکر را به نحو احسن آماده کردیم و ظرفی را برای توشه آنان  صگوید: پیامبرعایشه می
ا برید و دهانه ظرف را با آن بست. به ای از کمربندش رآماده کردیم و اسماء دختر ابوبکر قطعه

 .(1))صاحب کمربند( نامیده شد« ذات النطاق»همین خاطر اسماء، 

و ابوبکر  صدانی را برای پیامبرتوشه»گوید: روایت شده است که می كاز اسماء

                                           
 .3222صحیح بخاری، شماره  -(1)
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درست کردم وقتی که خواستند به مدینه روند، به پدرم گفتم: جز کمربند چیزی را پیدا 
دان را ببندم. پدرم گفت: آن را پاره کن، من هم این کار را ا آن، دهانه توشهکنم که بنمی

 .(1)نامیده شدم« ذات النطاقین»کردم. به همین خاطر 
أبدلک هللا »به اسماء گفت:  صگوید: رسول خدازبیر بن بکار راجع به این ماجرا می

کمربند در بهشت به تو  خداوند به جای این کمربند، دو: »«الجنة يبنطاقک هذا نطاقين ف

 .(2)گفته شد« ذات النطاقین»به همین خاطر به او، « عطا کرده است!
 و پاداش از جنس عمل است.

 سرعت اندیشه و حسن تصرف

ای است که از راستی گیریهای عظیم ایمانی اسماء است. این موضعگیریاین یکی از موضع
 دهد.یشامدها را نشان میو درستی ایمان و سرعت اندیشه و حسن تصرفش در پ

از مکه به طرف مدینه رفت، ابوبکر  صوقتی پیامبر»گوید: ـ می ماسماء دختر ابوبکر ـ 
مالش ـ پنج هزار یا شش هزار درهم ـ را برداشت و با خود برد. پدربزرگم،  همراه خود، همه

شما را دردمند و  ابوقحافه که نابینا شده بود نزد من آمد و گفت: این ابوبکر با مال و جانش

مصیبت زده کرد. گفتم: هرگز، چنین نیست. او خیر زیادی را برای ما به جا گذاشته است. 
هائی رفتم و آنها را در روزن خانه قرار دادم و آنها را با لباسی پوشاندم. پس به سوی سنگ

ه جا سپس دستش را گرفتم و آن را بر روی لباس گذاشتم و گفتم: پدرم این را برای ما ب
 «.گاه ابوقحافه گفت: اگر این را برای شما به جا گذاشته است، خوب استگذاشته است. آن

 صبر و پایداری

کرد هرچند کرد و خبر هجرت وی را فاش نمیرا حفظ می صسرّ رسول خدا كاسماء
 شد.شدیدترین بال و اذیت و آزار متوجه او می

سماء نقل شده که: ابوجهل همراه گوید: از ااز ابن اسحاق روایت شده است که می
دانم چند نفر آمد و من به طرف آنان رفتم. گفتند: پدرت کجاست؟ گفتم: به خدا نمی

                                           
 .3222صحیح بخاری، شماره  -(1)
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ام بر ای که گوشوارهکجاست؟ ابوجهل دستش را بلند کرد و یک سیلی به من زد به گونه
 .(1)زمین افتاد و سپس رفتند

وند خوارش کند! ـ رسیده که از آیا دیدی چگونه حماقت و نادانی به ابوجهل ـ خدا
شان راجع به دست برداشتن از اذیت و آزار زن کامالً فاصله گرفته و اخالق و خوی عظیم

ترین جایگاه از پستی و بدی نصیب گشته است؟ و نفس حقیرش را در پستاز آن بی

 زند.ای را میانداخته است؟ او از رویارویی با مردان ناتوان شده و زن حامله

 قفی همراه ذات النطاقینتو

این کار اسماء، یک مرد شجاع از آن ناتوان است، به خاطر خطرات و ناخوشی و آثار 
که نیاز به جرأت و شهامت و ثبات قلب و قوت زیانباری که در پی دارد. و به خاطر این

اعصاب و تسلط بر عواطف و احساسات دارد. شجاعت اسماء در این اندازه متوقف نشده 
توانی میزان صبر و تحمل مشقتش را تصور کنی ، بلکه تو ای خواننده گرامی، میو بس

توانی میزان صبرش بدان گاه که او آن موقع حامله بود و عبداهلل را در شکم داشت. و می
های سخت و ناهموار و دارد و راهرا تصور کنی که او در ابتدای شب، غذا را برمی

رود تا به غار )غار ثور( برسد. او از تمام این باال می پیماید و از کوهطوالنی را می
گذشت؛ اما لطف خداوند متعال است خطرات و چشمان مشرکان که به دنبالش بودند، می

 .(2)که او را احاطه کرد و چشم خداست که او را حفظ کرد

 )مدینه منوره( هاولین مولود در دارالهجر

ند، کسی را فرستادند تا خانواده آنان را و رفیقش ابوبکر هجرت کرد صوقتی پیامبر
 که حامله بود و عبداهلل بن زبیر را در شکم داشت، هجرت کرد.  كبیاورد. پس اسماء

ـ روایت شده است که او حامله بود و عبداهلل بن زبیر را در م از اسماء دختر ابوبکر ـ 
تمام کرده بودم.  گوید: من از مکه خارج شدم در حالی که مدت حملم راشکم داشت، می

جا بچه را به دنیا آوردم. سپس بچه را پس به مدینه آمدم و در قباء سکنی گزیدم و همان

                                           
 .0/022سیر أعالم النبالء،  -(1)

 .022-022خلیل جمعه، ص  نساء مبشرات بالجنة، اثر احمد -(2)
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خرمایی را خواست و آن  صبردم و او را در دامنش گذاشتم. سپس پیامبر  صنزد پیامبر
. پس اولین چیزی که داخل شکم بچه شد، گذاشترا جوید، سپس آن را در دهان بچه 

بود. سپس آن حضرت، خرمای جویده را به کام بچه مالید. سپس  صول اهللآب دهان رس
برایش دعای خیر کرد و به او تبریک گفت. او اولین مولودی بود که در زمان اسالم متولد 

 .(1)شد

مسلمانان با تولد او خیلی خوشحال : »(2)بخاری در روایتی در کتابش افزوده است
اند و بچه به دنیا یهودیان شما را سحر و افسون کرده شدند، چون به آنان گفته بودند که

 «.آوریدنمی
میالد عبداهلل بن زبیر، افتتاح تمام خیرها برای مسلمانان بود. مسلمانان با تولدش 
خوشحال شدند و تولد او را به فال نیک گرفتند. عبداهلل بر حب و دوستی تقوا بزرگ 

ها برای عبادت خدا و راز و نیاز با کرد: شب چنان بود که مادرش او را توصیفشد. او آن
شد... گرفت. او کبوتر مسجد نامیده میخاست و روزها را روزه میاو از خواب برمی

گوید: اسماء برای زبیر، عبداهلل، عروه، منذر، را نام برده و می كبالذری پسران اسماء
 .(3)عاصم، و عایشه را به دنیا آورد

 و بخشش و سخاوت اسماء ای درخشان از کرمصفحه

های نیکو و کارهای خوب و پسندیده و خِرد زیاد را در وجود اسماء خداوند، خصلت
دختر ابوبکر جمع گردانیده که فقط در وجود افراد بسیار نادری از پرهیزگاران جمع 

 شوند. می
 اسماء در کرم و بخشش و سخاوتش، نمونه بود و زبانزد عام و خاص بود.

گوید، اسماء دختر ابوبکر، زنی باسخاوت منکدر روایت شده است که می از محمد بن

                                           
 0202چنین مسلم به شماره آن را روایت کرده، و سیاق روایت از اوست. هم 3222بخاری به شماره  -(1)

 آن را روایت کرده است.

 .2022صحیح بخاری، شماره  -(2)
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 .(1)و بخشنده بود
گفت: گوید: از ابن زبیر شنیدم که میاز قاسم بن محمد روایت شده است که می

تر باشد. سخاوت و تر و بخشندهام که از عایشه و اسماء سخیهرگز زنی را ندیده
کرد تا آوری مید: عایشه پول و وسایل را جمعبخشندگی عایشه و اسماء مختلف بو

کرد، ولی اسماء برای شد، آن را در راه خدا انفاق میآوری میکه وقتی نزدش جمعاین

 .(2)کردفردا چیزی را ذخیره نمی
کرد گوید: اسماء بیماران را پرستاری میاز فاطمه دختر منذر روایت شده است که می

 .(3)خشیدبهایش را میو تمام دارائی
اش رغم فقر زبیر، اسماء زنی سخی و بخشنده بود. او به دختران و خانوادهعلی

انفاق کنید و صدقه دهید و در انتظار مال اضافی نباشید، چون اگر شما در »گفت: می
کنید و اگر صدقه دهید، کمبود و فقدان مال انتظار مال اضافی باشید، چیزی را اضافه نمی

 .«بینیدرا نمی
گوید: گفتم: ای رسول خدا، تکلیفم چیست که هر ز اسماء روایت شده است که میا

 دهم؟دهد، آن را صدقه میچیزی که زبیر به من می
صدقه بده و چیزی را نگه : »(5)«عليک يفيوع (4)عيوال تو يتصدق»فرمود:  صپیامبر

                                           
 آن را روایت کرده است. 3/023، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

 آورده است. 3/232اند. ذهبی آن را در تاریخ خود، یانش ثقهراو -(2)

 آن را روایت کرده است. 3/020، «در الطبقات»ابن سعد  -(3)

ایعاء: به معنی قرار دادن چیزی در کیسه است. و اصل وعی به معنای حفظ است. اما در این جا  -(4)

ل به وسیله ذخیره کردن و قرار دادن آن منظور از آن، تشویق و ترغیب به نفقه و نهی از منع کردن ما

چه در دستت است، از دیگران منع مکن، که در نتیجه ماده برکت رزق و در کیسه است؛ یعنی: آن

روزی از تو قطع شود، چون ماده رزق با دادن نفقه متصل و پابرجاست و با قطع کردن نفقه، قطع 

در نفقه و نهی از امساک و بخل است. گویم: این گوید: معنای آن، تشویق و ترغیب می :شود. نووی می

جا های حدیثی وارد شده، آنهای حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتابمعنا در روایت

صدقه بده و آن را مشمار که در : »«تصدقن وال تحصي فيحصي هللا عليک»اند: فرموده صکه پیامبر

 «.دهدروزی می آن صورت خداوند هم به شمارش به تو رزق و

چنین این حدیث در صحیح آن را روایت کرده، و سیاق حدیث از اوست. هم 2033بخاری به شماره  -(5)
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 «.شودم میشود و از تو کندار که در آن صورت رزق و روزی هم بر تو نگه داشته می
 را فراموش نکرد. صکرد و وصیت پیامبرپس اسماء با، سخاوت و بخشندگی انفاق می

 عبادت و طاعت او برای خداوند 

است؛  « صدیق»ای عالی و برجسته بود. او دختر در عبادت و طاعت، نمونه كاسماء
و ترس  گرفت. اسماء هم میان عبادتپیشی می صکسی که در هر طاعتی از یاران پیامبر

بینیم گوئی خداوند با آنان عهد کرد در وقتی که زنان را لخت و برهنه میاز خدا جمع می
 گرداند!!!بسته که آنان را داخل بهشت می

 دار و ترسان و هراسان بود.زندهدار و شباسماء، روزه
 گوید: شوهرش زبیر بن عوام می

ژ خواند: او شنیدم که این آیه را میخواند. از بر اسماء داخل شدم در حالی که نماز می

)و ما  اما خداوند بر ما منت نهاد»(. 02)الطور:  ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
 «.کشنده ما را حفظ کردو از عذاب را هدایت کرد(

برد. مدتی طوالنی بر ه به خدا پناه برد. بلند شدم در حالی که به خداوند پناه میگاآن
کرد زار رفتم و سپس برگشتم در حالی که او همچنان گریه میهمین منوال گذشت، به با

 .(1)بردو به خداوند پناه می

 صله رحم

گوید: این آیه درباره اسماء نازل شده است. مادرش از ابن زبیر روایت شده است که می
 آورد، اما اسماء آنها را قبول نکرد تاگفتند، هدایایی را برای اسماء میکه به او قتیله می

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ گاه این آیه نازل شد: پرسید، آن صکه از پیامبراین

 (.3)الممتحنه:  ژژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ژڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که با شما در امر دین »

                                                                                                             
 آمده است. 2/232؛ و الدر المنثور، 0/22؛ الحلیة، 2202مسلم، به شماره 

 .2/232؛ و الدر المنثور، 0/22الحلیة،  -(1)
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کند، چرا که خداوند دیارتان بیرون نراندند نهی نمی پیکار نکردند و شما را از خانه و

 .(1)«یشگان را دوست داردپعدالت

در حدیث صحیح آمده که اسماء گفت: ای رسول خدا، مادرم با میل و رغبت خود، به 
بله، صله رحم مادرت را به »آید، آیا صله رحم او را به جای آورم؟ فرمود: دیدار من می

 .(3()2)«جای آور

 های بلند و جایگاهی شایستهیواالی

های خیر های باشکوهی وجود دارند که یگانه بودن او در زمینهجنبه كدر شخصیت اسماء
رسانند. خداوند در عمر او برکت نهاد و نزدیک به صد سال عمر کرد و و نیکی را می

چنان عقل و رأی درست و سخنان باشکوهش را حتی یک دندانش هم نیفتاد. و هم
ایستاد. و در جنگ یرموک نگه داشت و از بخشش و کارهای نیک و خیر باز نمی محفوظ

گیری و نقش مشهوری حضور داشت و در این معرکه، موضع سهمراه شوهرش، زبیر 
 داشت.

از جایگاه شایسته و زیبنده خود برخوردار بود.  كدر سایه خلفای راشدین، اسماء 

 کردند.د و به پیشگام بودن وی اقرار میدانستنهمه خلفاء فضل و بزرگی او را می

برای زنان سابقین مهاجر، مبلغی تعیین کرده بود که از میان آنان،  عمر بن خطاب
 .(4)اسماء دختر ابوبکر، اسماء دختر عمیس، و مادر عبداهلل بن مسعود بودند

اند که های عظیم در شخصیت اسماء، تعبیر زیبای خواب بود. آوردهیکی از جنبه
دانست. او این علم را از اسماء از همه مردم بیشتر تعبیر خواب را می : عید بن مسیبس

                                           
 .03/22یر وابن جر 0/0احمد در مسند 3/020ابن سعد،  -(1)

، به «الزکاة»؛ و مسلم در مبحث 22/302، «األدب»، و مبحث 2/022، «الجزیه»بخاری در مبحث  -(2)

 اند.آن را روایت کرده 2223/2شماره 

أمها قتیلة: مستغفری او را در میان زنان صحابی آورده و گوید: اسالم آوردنش به تأخیر افتاد و بعدها  -(3)

گوید، گویم : اگر او تا زمان می 3/030، «اإلصابة»حجر عسقالنی در کتاب اسالم آورد. و حافظ ابن 

 فتح مکه زیسته باشد، ظاهر این است که اسالم آورده است.

 .233نگا: فتوح البلدان، اثر بالذری، ص  -(4)
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 .(1)دختر ابوبکر گرفته بود. و اسماء هم آن را از پدرش گرفته بود
، نفسی پرورده و پاک، درونی صاف و زالل، و دلی مرتبط با خدا را داشت؛ كاسماء

ها، مراقب خود بود. با وجود همه این در هر حال چه در پنهان و چه در آشکار به شدت
گوید: اسماء دچار سردرد شده دید... ابن ابی ملیکه میاو کوتاهی را در نفس خود می

چه گفت: این به خاطر گناهم است و آنگذاشت و میبود، دستش را بر روی سرش می

 .(2)بخشاید، بیشتر استخداوند آن را می
این است که او زنی فصیح بود و همیشه حضور  كاز مناقب درخشان در حیات اسماء
ای زیبا دارد که گفت. او در رثای شوهرش قصیدهقلب و عقل خالص داشت و شعر می

 .(3)به بالغتش اشاره دارد
 

 آیندها پی در پی میغم و اندوه

ای زیباترین روزهای عمرش را در مدینه گذراند آن زندگی ایمانی كکه اسماءپس از آن
ها پشت سرهم آمدند. رسد، به ناگاه غم و اندوهدر تمام هستی به پای آن نمی که زندگی

وفات یافت و اسماء برایش خیلی اندوهگین و ناراحت بود تا جایی که  صرسول خدا
، ابوبکر خالفت را به دست گرفت و صنزدیک بود قلبش پاره شود. پس از وفات پیامبر

 ملحق شود. صخوابید تا به محبوبشسپس آن روز آمد که ابوبکر بر بستر مرگ 
ها با وفات ابوبکر تجدید شد، سپس با قتل عمر سپس با قتل عثمان و سپس با غم و اندوه

 ها یکی پس از دیگری تازه شد.غم و اندوه سقتل شوهرش زبیر 
ای های سخت، زندگی صبورانههای بزرگ و ابتالء و آزمایشاسماء بر آن سختی
  و ناخوشی و روزهای بد، صبر کرد.داشت و بر سختی و بال

 گیری عظیم اسماء با حجاج بن یوسف پس از قتل پسرش )عبداهلل بن زبیر(موضع

                                           
 .0/023؛ سیر أعالم النبالء، 2/200طبقات ابن سعد،  -(1)

 .0/022أعالم النبالء، ؛ سیر 0/302تهذیب األسماء واللغات،  -(2)

 .022نساء مبشرات بالجنة، ص  -(3)
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های آراسته با قهرمانان و فداکاران وجود دارند. ولی قهرمان گیریدر تاریخ زنان، موضع
ای که به ذکاوت و هوشیاری و بخشندگی و حسن گیریامروز ما اسماء در موضع

گیری همراه پسرش عبداهلل بن زبیر رفش اشاره دارد، از همه زنان برتر است. آن موضعتص
است، کسی که بر حجاز و یمن و عراق و خراسان حکومت کرد و دوباره کعبه را  م

 بازسازی کرد.

اما حکومتش پس از مدتی متالشی شد و از هم فروپاشید، و سربازان حجاج بن یوسف 
های منجنیق از هر جا بر سر وی ور و بَر او را گرفتند و سنگثقفی که در مکه بود، دَ

بارید. و در برابرش فرصت مناسبی جهت درخواست امان یا فرار بود، اما این، از او به دور می
ها و مناطق، قهرمانی و شجاعت و پایداری و شهامت و ثابت قدمی او است و همه سرزمین

ار نخست اسالم بود. و اینک نزدیک صد سال عمر را شناخته است. و مادرش، اسماء فداک
درخشد. عبداهلل رو به دارد در حالی که عقلش پیوسته با حکمت و تصمیم قاطع نهائی می

کند که چه گذارد و از او نظرخواهی میکند و غم و اندوه خود را با او در میان میمادرش می
 .(1)کار کند

از شهادتش نزد مادرمان رفتیم در حالی که  گوید: من و برادرم ده روز قبلعروه می

سردرد داشت. عبداهلل گفت: حالت چطور است؟ گفت: سردرد دارم. عبداهلل گفت: در 
مرگ، عافیت است. مادرمان، اسماء گفت: احتماالً تو آرزوی مرگ مرا داری، این کار را 

که یکی از این دو نکنم که بمیرم تا ایگاه گفت: به خدا قسم، آرزو نمیمکن و خندید. آن
کنم، و یا پیروز شوی و آن چیز را از تو ببینم: یا کشته شوی و آن وقت برایت صبر می

شود و تو به خاطر که کار ناشایستی به تو پیشنهاد وقت چشمم روشن شود. امان از این
 .(2)فرار از مرگ و ناخوش داشتن مرگ، آن کار را قبول کنی

 که کشته شود، و این مادرم را اندوهگین و ناراحت کرد. عروه گفت: برادرم تسلیم شد
در روایتی دیگر آمده است: عبداهلل بن زبیر بر مادرش اسماء داخل شد و گفت: مادرم! 

ام مرا خوار کردند و فقط عده بسیار کمی که جز صبر، توانائی مردم حتی پسرم و خانواده

                                           
 .002نساء مبشرات بالجنة ص  -(1)

 .0/023؛ سیر أعالم النبالء، 3/232تاریخ اإلسالم،  -(2)
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دهند. نظر چه بخواهم از مال دنیا به من میاند. و آن جماعت هردفاع را ندارند، باقی مانده
 تو چیست؟

دانی که بر حق هستی، دانی. اگر میاسماءگفت: به خدا، پسرم! تو خودت بهتر می
اند. و برای ستاندن حق برو و کسان دیگری قبل از تو به خاطر دفاع از حق به قتل رسیده

اند، را که با تو به قتل رسیدهخواهی، تو بنده بدی هستی، خود و کسانی اگر دنیا را می

ای. و اگر بگویی: من بر حق هستم و وقتی یارانم سست و ناتوان شدند و هالک کرده
شوم، این، کارِ آزادگان و دینداران روحیه خود را باختند، من هم ضعیف و ناتوان می

 نیست.
من بود، عبداهلل بن زبیر نزدیک شد و سر مادرش را بوسید و گفت: این، رأی و نظر 

ات بصیرت و آگاهی مرا زیاد ولی دوست داشتم رأی و نظر تو را بدانم. با این رأی
کردی. پس نگاه کن ای مادر عزیزم! از امروز من مقتول هستم و برای امر و دستور خدا، 

ای انجام نداده و ات زیاد نشود. همانا پسرت کار منکر و ناپسند و فاحشهاندوه و ناراحتی
ستم نکرده و به مسلمان یا فرد معاهدی ظلم نکرده است. به خدا قسم، من در حکومت، 

گویم تا از من گویم، بلکه برای دلخوشی مادرم میخودم نمی ها را برای دلخوشیاین

خرسند گردد و از اندوه بیرون آید. مادرش گفت: من امیدوارم که راجع به تو صبر 
انجامد؟ و برایش دعا کرد و گفت: ه کجا مینیکوئی داشته باشم. برو تا ببینم کارت ب

ها و تشنگی در سختی پروردگارا، به طول آن قیام در شب طوالنی، و آن عبادت در شب
گرما و ظهر در مکه و مدینه، و نیکی عبداهلل به پدر و مادرش رحم کن. پروردگارا، من 

ام. پس راجع به اضیچه تقدیر کردی، رتسلیم امر و رضای تو درباره پسرم هستم و به آن
 گان عطا فرما.عبداهلل، ثواب و پاداش شکرگزاران و صبرپیشه

سپس عبداهلل ترسش را از این که پس از مرگش مُثله شود، نزد مادرش اظهار کرد و 
شود، از شکایت آن را نزد مادرش برد. اسماء این سخن مشهور را گفت: قوچ هرگاه ذبح می

 آید.از کندن پوست، دردش نمیکندن پوست در امان نیست، یا 
سپس عبداهلل به مادرش نزدیک شد و دستش را گرفت و او را بوسید و او را در 

ای بر تن عبداهلل بود که وقتی مادرش را در آغوش گرفت، آغوش گرفت. پیراهن زره
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زبری پیراهن را احساس کرد و گفت: این چه کاری است که کردی؟ عبداهلل گفت: آن را 
 م تا به تو قوت و نیرو و دلگرمی دهم.اپوشیده

دهد. عبداهلل آن را از تن درآورد. و عبداهلل اسماء گفت: این پیراهن قوت و نیرو به من نمی
 با نفسی راضی و خشنود، از مادرش خداحافظی کرد و خطاب به او گفت: 

 يسغغغغغغغغماء إن قُتلغغغغغغغغغت ال تبکینغغغغغغغغغأ
 

 يودینغغغغغغغغغ يلغغغغغغغغغم یبغغغغغغغغغق إال حسغغغغغغغغغب 
 

شدم برای من گریه مکن. جز دین و شرف و کردار نیکوی من ای اسماء! اگر کشته »
 «.ماندچیزی نمی

عبداهلل بن زبیر به شهادت رسید و حجاج او را در مسجدالحرام به دار آویخت. وقتی 
حجاج، عبداهلل بن زبیر را به قتل رساند، نزد اسماء رفت و به او گفت: ای مادر! امیرالمؤمنین 

آیا حاجتی داری؟ اسماء گفت: من مادر تو نیستم، ولی مادر آن  سفارش تو را نزد من کرده،
 صگویم: از رسول خدامردی هستم که به دار آویخته شده، و حاجتی ندارم، ولی به تو می

در میان طایفه ثقیف، یک دروغگو و : »«ثقيف کذاب، ومبير يیخرج ف»فرمود: شنیدم که می
که دیدیم ـ منظورش مختار بن ابی عبید ثقفی دروغگو را «. کنندکننده ظهور مییک هالک

 کننده هم، تو هستی.بود ـ و هالک
 .(1)کننده منافقانحجاج به او گفت: هالک

از ابوبکر صدیق ناجی روایت شده است که: حجاج نزد اسماء رفت و گفت: پسرت 
فت: دین شده و خداوند عذاب دردناکی را به او چشاند. اسماء گدر این خانه ملحد و بی

به  صدار بود. اما رسول خدازندهدار و شبکرد، روزهدروغ گفتی. او به مادرش نیکی می
إنه سيخرج من ثقيف کذابان: اآلخر منهما شٌر من األول. وهو »من خبر داده است: 

شان از اول بدتر آیند: دومیدو انسان دروغگو بیرون می« ثقیف»از میان طایفه : »(2)«مبير

 «.کننده مردم استکاست، و او هال
گوید: عبداهلل بن زبیر را روی گردنه مدینه دیدم. راوی ـ می معبداهلل بن عمر ـ 

که عبداهلل بن عمر از کنار او گذشت. گذشتند تا اینقریش و مردم از کنار او میگوید: می

                                           
 .0/020سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی،  -(1)

 گوید: اسناد آن، قوی است.. و می0/232؛ تاریخ اإلسالم، 0/022؛ السیر، اثر ذهبی، 3/020طبقات ابن سعد،  -(2)
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ای  جا ایستاد و گفت: سالم بر تو ای ابوخبیب! سالم بر تو ای ابوخبیب! سالم بر توآن
کردم. به کردم. به خدا، من تو را از این نهی میابوخبیب! به خدا، من تو را از این نهی می

دار و به جای آورنده صله زندهدار و شبکردم. به خدا، تو روزهخدا، تو را از این نهی می
 رحم بودی. به خدا قسم، پیروان تو، بدترین امت برای امت خیر هستند.

عبداهلل به حجاج رسید. او کسی را نزد عبداهلل فرستاد او را به  گیری و سخنانموضع

طور ناگواری به قتل رساند و او را در قبر یهودیان انداخت. سپس کسی را به دنبال مادر 
عبداهلل، اسماء دختر ابوبکر فرستاد. او از آمدن خودداری کرد. دوباره دنبال اسماء فرستاد 

فرستم تا گیسوانت را بگیرد و تو را بر زمین بکَشد. می آیی یا کسی را نزد توکه یا می
که کسی را نزد من آیم تا ایناسماء از آمدن خودداری کرد و گفت: به خدا، نزد تو نمی

هایم را برایم گاه حجاج گفت: کفشنبفرستی تا گیسوانم را بگیرد و مرا بر زمین بکَشد. آ
که بر اسماء داخل شد و ابان رفت تا اینهایش را برداشت و شتگاه کفشبیاورید. آن

گفت: راجع به کاری که با دشمن خدا کردم )منظورِ حجاج، عبداهلل بن زبیر بود(، نظرت 
چیست و مرا چگونه دیدی؟ اسماء گفت: تو را دیدم که دنیای او را خراب کردی ولی او 

ذات النطاقین! به گفتی: ای پسر آخرت تو را خراب کرد. به من خبر رسیده که به او می

دان خدا، من ذات النطاقین هستم. یک نطاق )دامن( به خاطر این است که من دهانه توشه
بستم. و دیگری همان دامنی است که هیچ زنی و ابوبکر را با آن می صغذای رسول خدا

ثقيف کذاباً  يإن ف»به ما گفت:  صنیاز نیست. اما این را بدان که رسول خدا از آن بی

«. آیندکننده مردم بیرون میدر میان طایفه ثقیف، انسانی دروغگو و هالک: »«راً ومبي
گاه بینم. راوی گوید: آنکننده هم، تنها تو را سزاوار آن میدروغگو را که دیدیم. و هالک

 .(2()1)حجاج از نزدش بلند شد و دیگر نزد او بازنگشت

                                           
آن را  0202/002، به شماره «ذکر کذاب ثقیف ومبیرها»، باب: «فضائل الصحابة»مسلم در مبحث  -(1)

 روایت کرده است.

، «او را دیدیم»گوید: گوید: این گفته اسماء راجع به آن دروغگوی طایفه ثفیف که میامام نووی می -(2)

تر از اوست که ادعا است که خیلی دروغگو بود و چه کسی قبیح منظورش مختار بن ابی عبید ثقفی

جا، مختار بن نظر دارند که منظور از دروغگو در ایننزد او آمده است. علما اتفاق ؛کرد جبرئیل می
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پسرش را تحمل کرد. از  صبری زیبا پیشه کرد و به خاطر خدا، شهادت كاسماء
گوید: به ابن عمر گفته شد: اسماء در منصور بن صفیه از مادرش روایت شده است که می

گوشه مسجد است ـ همان جایی که عبداهلل بن زبیر به دار آویخته شد ـ عبداهلل بن عمر 
به طرف اسماء رفت و گفت: این جسد چیزی نیست و ارواح نزد خداوند است؛ پس 

 ا را پیشه کن و صبر کن.تقوای خد

اسماء گفت: چرا صبر نکنم در حالی که سر یحیی بن زکریا به انسان ستمگری از 
 .(1)اسرائیل هدیه داده شدستمگران بنی

 اینک زمان رحلت فرا رسیده 

هایش که با قتل پسرش، خاتمه یافت بر ها و غمبا شادی كپس از یک قرن حیات، اسماء
اند، های جاویدان رفتهمحبوبانی که پیش از او به سرای نعمتبستر مرگ خوابید تا به 

 ملحق شود.
گوید: اسماء پس از چند شب بعد از شهادت پسرش وفات یافت. ابن سعد می

 .(2)هجری بود 23االول سال شهادت پسرش، سیزدهم ماه جمادی

 .(3)گوید: گویم: اسماء آخرینِ مردان و زنان مهاجر بودذهبی می
که سطرهایی از نور بر پیشانی تاریخ ذات النطاقین رحلت کرد پس از آناین چنین 

چنان سیرت عطرآگینش را که با بوی خوشِ صداقت و اخالص و بذل نگاشت... و ما هم
 کنیم.و بخشش و ایثار و فداکاری، تمام دنیا را پُر کرد، یاد می

 
ت برین را جایگاهش خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهش

 گرداند!

                                                                                                             
 (.22/222کننده، حجاج بن یوسف است. )مسلم بشرح النووی، ابی عبید، و منظور از هالک

 اند.گوید: راویان آن، ثقه؛ ارناووط می0/022سیر أعالم النبالء،  -(1)

 .0/22؛ و مستدرک حاکم، 3/022طبقات ابن سعد،  -(2)

 .0/022سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی،  -(3)



 :کبشه بنت رافع
 فرزندش به شهادت رسيد و عرش خداوند رحمان برایش لرزید

شان به مستضعفان و دشنام دادن و ناسزا گفتن مشرکان گمان کردند که عذاب و شکنجه
به آنان، مردم را از اجابت دعوت فرستاده خدا باز خواهد داشت. و گمان کردند که 

آمیز و استهزائی که بدان تکیه کردند، قوای معنوی مسلمانان را مورد خرههای مسپیام
دهد در نتیجه آنان با حالت خجالت و شرمساری از دینشان فرار تهدید جدی قرار می

هایشان همگی گردند. اما گمانکنند و مانند قبل به دین و آئین آباء و اجداد خود برمیمی
مانان از حقی که خداوند، او را با آن حق شرف و بر باد رفت؛ چون هیچ یک از مسل

های استهزاء در شدند. و راهکرامت داد، برنگشت. تازه، مسلمانان روز به روز زیاد می
 .(1)هایش به نتیجه نرسید و آنان ناکام ماندندایجاد مانع از راه خدا و تباه کردن نشانه

پذیرد، پس آن بذر را در نمیهای مکه، بذر توحید را دید که صخره صوقتی پیامبر
نظیر را به ثمر رسانید که خداوند به وسیله آن، دولتی را برای مدینه کاشت. و نسلی بی

 زد، برپا کرد.مسلمانان در وسط صحرایی که از کفر موج می
سازی و بسترسازی کند؛ از این رو خواست که برای این کاشت، زمینه صاما پیامبر

د تا مردم را به سوی دین خدا فرا خواند. پس میهمان مبارک ما از مصعب بن عمیر را فرستا

 کسانی است که قلبش برای آن دعوت مبارک باز شد و اسالم آورد.
القدری باشیم که نصرت و یاری شایانی را به این ما قرار است همراه صحابیه جلیل

 دین عظیم تقدیم کرد.
. کسی که در غزوه بدر پرچم انصار است« سعد بن معاذ»القدر او مادر صحابی جلیل

االمر در زمان خود بود... بلکه او را در دست داشت... و او یکی از اعضای شورای اولی
زمانی که وفات یافت، عرش خداوند رحمان برایش لرزید و خداوند با خنده او را 

 استقبال کرد و هفتاد هزار فرشته جنازه او را تشییع کردند.
 ت که برای مرگ دو پسر قهرمانش صبر کرد تا از اهل بهشت باشد.او همان مادری اس

او یکی از زنان مبارک انصار است. او، کبشه دختر رافع بن معاویه بن عبید بن ابجر، 

                                           
 .202فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)
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 .(1)زنی انصاری و خدری، مادر سعد بن معاذ اشهلی است
بن او همسر معاذ بن نعمان از طایفه بنی عبداالشهل است. کبشه برای معاذ، سعد 

 معاذ، عمرو بن معاذ، ایاس، اوس، عقرب و ام حزام را به دنیا آورد.
بیعت کرد. او در تاریخ زنان اسالم، نقش و تأثیر بزرگی  صکبشه اسالم آورد و با پیامبر

های باشکوهی در تاریخ اسالم از خود به جای گذاشته که او را در عالم گیریدارد. و موضع

که خورشیدِ هدایت ه و عظیم قرار داده است. به محض اینزنان صحابی، از افراد برجست
درخشید و مدینه با نور اسالم روشن شد، مادر سعد شتافت تا با نقش خود در نصرت و 

 .(2)تواند سهیم باشدجایی که مییاری اسالم تا آن
 هایمان همراه سیرت عطرآگینش زندگی کنیم.پس با ما بیایید تا با دل

 ید، روشن و نورانی شدمدینه با نور توح

بیعت کردند و به میان قوم خود بازگشتند و مخفیانه  صوقتی اهل عقبه با رسول خدا
پیام  صآنان را به سوی اسالم دعوت کردند و قرآن را بر آنان تالوت نمودند، برای پیامبر

فرستادند که: مردی را نزد ما بفرست تا قرآن و سنت را به مردم آموزش دهد و اهل 

هم مصعب بن عمیر را نزدشان  صب )مدینه( را به سوی اسالم دعوت کند، پیامبریثر
ها را باز کرد و که به مدینه رسید، خداوند به وسیله او دلفرستاد؛ کسی که به محض این

مردم زیادی از اهل مدینه اسالم آوردند و مدینه با نور توحید و یکتاپرستی، روشن و 
 نورانی گردید.

 آوردن کبشه بنت رافع ماجرای اسالم

ای که مصعب بن عمیر آورده بود، با من تدبر و دقت کنید که چگونه آن دعوت دوستانه
سبب انتشار و گسترش اسالم در تمام مدینه شد. مصعب کسی است که مهربانی را در 
حضور کسی که خداوند او را به عنوان رحمت و مهربانی برای تمام عالمیان فرستاد، 

 یاد گرفت. صبن عبداهللیعنی محمد 

                                           
 .3/32طبقات ابن سعد،  -(1)

 .202نساء مبشرات بالجنة، ص  -(2)
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بیایید تا همراه ماجرای اسالم آوردن سعد بن معاذ زندگی کنیم؛ کسی که وقتی اسالم 
 اش شد.آورد، اسالم آوردنش سبب مسلمان شدن مادرش و بلکه تمام قبیله

ابن اسحاق روایت کرده که: اسعد بن زراره همراه مصعب بن عمیر به سمت محله بنی 
نی ظفر رفت. و سعد بن معاذ، پسرخاله اسعد بن زراره بود. اسعد بن عبداالشهل و محله ب

 ظفر شد.های بنیزراره همراه مصعب بن عمیر داخل باغی از باغ

گفتند، در باغ نشستند. و کسانی که می (1)«َمَرق»هر دو روی چاهی که به آن، چاه 
ن حضیر، آن موقع اسالم آورده بودند، اطراف آنان جمع شدند. سعد بن معاذ و اسید ب

بزرگ قوم خود از طایفه بنی عبداالشهل بودند و هر دو بر دین قوم خودشان، مشرک 
بودند. وقتی خبر آمدن اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر را شنیدند، سعد بن معاذ به 

اند تا ضعیفان ما را سفیه و اسید بن حضیر گفت: نزد این دو مردی که به محله ما آمده
برو و با تندی با آنان برخورد کن و آنان را نهی کن از این که به محله ما  گمراه کنند

کردم. او بیایند. اگر اسعد بن زراره با من نسبت فامیلی نداشت، من این کار را می
گوید: اسید بن حضیر توانم با او روبرو شوم. ابن اسحاق میام است و نمیپسرخاله

رفت. وقتی اسعد بن زراره او را دید، به مصعب بن اش را برداشت و به سمت آنان نیزه

عمیر گفت: این مرد، بزرگ قومش است که نزد تو آمده، پس او را به سوی اسالم دعوت 
گوید: اسید بن حضیر با کنم. راوی میکن. مصعب گفت: اگر بنشیند با او صحبت می

د ما آورده که حالت شماتت و سرزنش کنار آنان ایستاد و گفت: چه چیزی شما را نز
جا ضعفای ما را فریب دهید؟ اگر جانتان را دوست دارید، از ما دوری کنید و از این

نشینی تا سخنان ما را بشنوی؛ اگر از سخنان و پیام ما بروید. مصعب به او گفت: آیا می
رویم و از دست ما راحت قانع شدی، آن را بپذیر و اگر از آن خوشت نیامد، از اینجا می

اش را در زمین فرو برد و کنار وی. اسید بن حضیر گفت: منصفانه است. سپس نیزهشمی
آنان نشست. مصعب راجع به دین اسالم با او صحبت کرد و قرآن را بر او تالوت نمود. 

که حرف بزند، با توجه به اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر گفتند: به خدا، قبل از این

                                           
 نام چاهی است در مدینه. -(1)
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اش مشاهده کردیم. سپس اش، آثار اسالم را در چهرهرهروئی و نورانی بودن چهگشاده
اسید بن حضیر گفت: این سخن چه قدر زیبا و نیکوست! وقتی که خواستید وارد این 

کنی هایت را پاکیزه میکنی و لباسکنید؟ به او گفتند: غسل میدین شوید، چه کار می
اسید بن حضیر بلند شد و  خوانی.کنی. سپس نماز میسپس شهادتین را بر زبان جاری می

هایش را پاکیزه نمود و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. سپس بلند غسل کرد و لباس

شد و دو رکعت نماز خواند. سپس به آنان گفت: پشت سر من مردی هست که اگر از 
کنند و همگی از شما پیروی شما پیروی کند هیچ یک از افراد قومش از وی سرپیچی نمی

اش را فرستم. )منظورش سعد بن معاذ بود(. سپس نیزهاکنون او را نزد شما میهم کنند.می
برداشت و به سوی سعد و قوم سعد روانه شد، و آنان همگی دَور و بَر هم جمع شده 

آید گفت: به خدا رو میبودند. وقتی سعد بن معاذ به اسید بن حضیر نگاه کرد که روبه
ه نسبت قبل که پیش شما بود و با آن چهره از نزد شما عوض شده و ب« اسید»قسم، چهره 

رفت، خیلی فرق دارد. وقتی اسید در کنار جمع ایستاد، سعد به او گفت: چه کار کردی؟ 
گفت: با آن دو مرد صحبت کردم، به خدا قسم هیچ اشکال و ایرادی را در آن دو ندیدم و 

دهیم. اما دوست داری، آن را انجام میآنان را از این کار نهی کردم، آنان گفتند: هرچه را 

آیند تا او را بکُشند، و به من خبر رسیده که طایفه بنی حارثه به سوی اسعد بن زراره می
 دانند که او پسرخاله توست و قصد خیانت به تو را دارند.آنان می

گوید: سعد با حالت خشم و جدیت و از ترس خبری که شنید، برخاست. راوی می
کنم که کاری از از دست أسید گرفت و سپس گفت: به خدا قسم، گمان نمینیزه را 

دستت برآید. سپس به سوی اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر رفت. وقتی سعد آنان را 
آرام و مطمئن دید، سعد پی برد که اسید از او خواسته خودش سخنان آن دو را بشنود. 

اسعد بن زراره گفت: ای ابوامامه! به خدا  پس با حالت سرزنش کنار آنان ایستاد، سپس به
رسیدی و چنین بود، تا این حد نمیقسم، اگر میان من و تو قرابت و خویشاوندی نمی

خوانید که برایمان ناخوشایند کردی. آیا ما را در شهرمان به سوی چیزی میجسارتی نمی
عب! به خدا، بزرگ و است؟ ـ قبالً اسعد بن زراره به مصعب بن عمیر گفته بود که ای مص

رئیس قومی نزد تو آمده که اگر از تو تبعیت و پیروی کند، هیچ یک از افراد قومش از تو 
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نشینی تا سخنان ما گاه مصعب به او گفت: آیا میگوید: آنکنند ـ راوی میسرپیچی نمی
امد، پذیری و اگر از آن خوشت نیرا بشنوی؛ اگر از سخنان و پیام ما قانع شدی،آن را می

داریم. سعد گفت: منصفانه است. سپس رویم و دست از سر شما بر میاز اینجا می
اش را در زمین فرو برد و نشست. مصعب اسالم را بر او عرضه کرد و قرآن را بر او نیزه

که حرف تالوت نمود. اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر گفتند: به خدا قسم، قبل از این

اش مشاهده اش، آثار اسالم را در چهرهروئی و نورانی بودن چهرههبزند، با توجه به گشاد
کردیم. سپس سعد به آنان گفت: وقتی که خواستید اسالم بیاورید و وارد این دین شوید، 

کنی، و شهادتین را بر هایت را پاکیزه میکنی و لباسکنید؟ گفتند: غسل میچه کار می
گاه سعد بلند شد و غسل کرد خوانی. آناز میکنی، و سپس دو رکعت نمزبان جاری می

هایش را پاکیزه نمود و شهادتین را بر زبان آورد و سپس دو رکعت نماز خواند. و لباس
 اش را برداشت و به طرف قومش رفت و اسید بن حضیر هم همراهش بود.گاه نیزهآن

تند: به خدا قسم، آید، گفگوید: وقتی قوم سعد، او را دیدند که رو به رو میراوی می
اش هم اکنون به نسبت آن موقعی که از شما دور شد، خیلی چهره سعد تغییر کرده چهره

فرق دارد. وقتی سعد در کنارشان ایستاد، گفت: ای طایفه بنی عبداالشهل! راجع به امر و 

کنید؟ گفتند: تو سرور و بزرگ مایی و رأی و گفته تو از رأی فرمان من چگونه عمل می
تر و برتر است، هر چیزی بگوئی و هر فرمانی صادر کنی، رأی و فته همه ما محترمو گ

که به تان بر من حرام است تا اینشود. سعد گفت: سخن مردان و زنانفرمانت اجرا می
 خدا و پیامبرش ایمان آورید.

اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر گفتند: هیچ مرد و زنی در محله بنی عبداالشهل به 
شان، مسلمان شدند. اسعد و مصعب به منزل اسعد بن زراره که همهنرسیدند مگر این شب

ای کرد تا جایی که خانهجا بلند شد و مردم را به سوی اسالم دعوت میرفتند. مصعب آن
 .(1)جا بودندکه مردان و زنان مسلمان در آنهای انصار نماند مگر ایناز خانه

                                           
از طریق ابن  3/220البدایة والنهایة، »آورده، و ابن کثیر در  032 -0/033، «دالئل النبوة»بیهقی آن را در  -(1)

گوید: اسناد آن، صحیح ، اثر ابن هشام می«السیرة النبویة»اسحاق آن را آورده است. جمال ثابت در تخریج 

 است.
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درخشانی نور فجر و خاموشی آن است که نور ایمان  در چنین آرامی و شدت دریا و
توسط مصعب به سوی بزرگان انصار: اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، و سعد بن عباده 

آورد، و اوس و راند و به حرکت در میهای ایمان را میکشانده شد. جوانی که کوه
 .(1)گیرندهایش قرار میخزرج که همگی اسالم آوردند، در ترازوی نیکی

ماشاء اهلل این مصعب بن عمیر عجب دعوتگری است که به وسیله او، دو کوه: سعد 

بن معاذ و اسید بن حضیر اسالم آوردند. و ماشاء اهلل این سعد بن معاذ عجب مردی است 
که اسالم آوردنش، سبب اسالم آوردن اوس و خزرج شد. آن دعوتگری که با اسالم 

 آوردند. آوردنش، مردان و زنان قومش اسالم
ای نیک اش نیکو کند و باید بین خود و آنان، رابطهانسان داعی باید اخالقش را با خانواده

ایجاد نماید. به خدا قسم، طایفه بنی عبداالشهل تنها به خاطر حب و دوستی سعد، آن رئیس 
 مبارک و نیک اخالق و نیک رفتار در میان آنان، اسالم آوردند.

ن معاذ اسالم آورد و ایمان پرده دلش را لمس کرد و احساس در این روز، مادر سعد ب
کرد که سعادت و خوشبختی، تمام دل و جوارحش را فرا گرفته است. بلکه هنگامی که 

اش مقر دعوت اسالمی شد، خوشبختی و سعادتش زیاد شد. و بوی خوش اسالم و خانه

 را عطرآگین کند. شد تا سراسر مدینه و بلکه تمام دنیاهای ایمان پخش مینسیم

 شادمانی و سروری آشکار ... و سعادتی فراگیر

شدت یافت، آن حضرت به آنان  صوقتی اذیت و آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر
شان از بین بروند. پس یاران که آنان به خاطر دیناجازه هجرت به مدینه داد؛ از ترس این

ار سکنی گزیدند؛ انصاری که مهاجران را به مدینه هجرت نمودند و در کنار انص صپیامبر
که مبادا نسیم هوا هایشان را بر هم نهادند از ترس ایندر چشمان خود گذاشتند و پلک

 گزندی به آنان برساند.
نهایت شوق و شادی را داشتند ... پس وقتی که انصار  صانصار با آمدن پیامبر

را داده، نزدیک بود از شدت شادی  دانستند که خداوند به پیامبرش اجازه هجرت به مدینه

                                           
 .022-2/022ید حسین، ترطیب األفواه بذکر من یظلهم هللا، اثر دکتر س -(1)
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 هایشان جدا شود.هایشان از جسمو خوشحالی، روح
 صو بلکه تمام کسانی که در مدینه بودند، از آمدن پیامبر مسعد بن معاذ و مادرش 

رفتند و وقتی اطالع حاصل کردند؛ از این رو هر روز برای استقبال از وی بیرون می
 هایشان پر از غم و اندوه بود.گشتند در حالی که دلاز میهایشان بشد، به خانهمغرب می

های مدینه است؛ از این رو تمام در نزدیکی صدر روز موعود، مطلع شدند که پیامبر

خواستند های مدینه مملو از جمعیت مردان و زنان و کودکان و ... بود. همه میکوچه
 نند.بهترین مخلوقی را که تمام بشریت او را شناخته، ببی

شدند، به اندازه یک هزارم های هستی در آن لحظه جمع میاگر تمام جشن و شادی
 .(1)رسیدنمی صشادی و خوشحالی مسلمانان با آمدن محمد مصطفی

 آرزویی با ارزش

در خانه او سکنی گزیند تا به سعادت و  صکرد که پیامبراز ته دلش آرزو می كمادر سعد
خداوند خانه طایفه بنی نجار را برای پیامبرش انتخاب  خوشبختی دنیا و آخرت برسد اما

سکنی گزید. این چه کرامت و افتخاری  کرد و آن حضرت در خانه ابوایوب انصاری
 کند.چه که در آن است، با آن برابری نمیاست که دنیا با تمام آن

شحالی کنیم تا راجع به آن شادی و خوواگذار می بیان ماجرا را به ابوایوب انصاری
اش، تمام دل و اعضایش را فرا گرفت، در خانه صشدیدی که با اقامت نمودن پیامبر

 برای ما بگوید.
در خانه من سکنی  صگوید: وقتی رسول اهللاز ابوایوب روایت شده است که می

گزید، در پایین خانه اقامت کرد و من و مادر ایوب در باالی خانه بودیم. به آن حضرت 
آید و خیلی برایم سخت است که من، باالی تو ادرم به فدایت، من بدم میگفتم: پدر و م

آییم. بنشینم و تو در پایین من بنشینی، پس بیا تو به باالی خانه برو و ما به پایین خانه می
: (2)«ُسفل البيت يیا أبا أیوب، إن أرفق بنا وبمن یغشانا أن نکون ف»آن حضرت فرمود: 

                                           
 .2/333، اثر نگارنده، صأصحاب الرسول  -(1)

 آن را روایت کرده است. 2203، به شماره 3/222، «الفتن»مسلم در مبحث  -(2)
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کسانی که دَور و بَر ماست، بهتر آن است که در پایین خانه  ای ابوایوب! برای ما و»

 .«باشیم
وقتی در خانه ابوایوب انصاری، سکنی  صدر روایتی دیگر آمده است که: رسول خدا

گزید و آن حضرت در پایین خانه اقامت کرد و ابوایوب در باالی خانه بود، پس ابوایوب 
کنیم! از این رو رفت و آمد می صخدا شبی به خود آمد و گفت: ما از باالی سر رسول

جایشان را تغییر دادند و در گوشه و کنار خانه خوابیدند. وقتی صبح شد آن را برای 
بیان کردند، آن حضرت فرمود: پایین خانه برای من بهتر است. ابوایوب گفت:  صپیامبر

وب به پایین خانه روم که تو در پائین آن باشی. از این رو ابوایای نمیمن به باالی خانه
 .(1)به باالی خانه نقل مکان نمود صنقل مکان کرد و پیامبر

در  صاز ابورهم روایت شده است که ابوایوب انصاری به او گفت که: رسول خدا 
پایین خانه ما اقامت نمود و من در اتاق بودم. کمی آب در اتاق ریخته شد، من و مادر 

کردیم. پایین آمدم و گفتم: ای رسول را خشک میای آب ابوایوب بلند شدیم و با پارچه
خدا، خوب نیست که ما در باالی تو باشیم، پس به داخل اتاق بیا. آن حضرت دستور داد 

هایش ـ که خیلی کم بودند ـ هایش برایش بیاورند و اسباب و وسایلکه اسباب و وسایل
ای آوردن غذا کسی را ، تو برصگاه گفتم: ای رسول خدابه باالی خانه منتقل شد. آن

دیدم، دستم را در آن کردم، وقتی اثر انگشتانت را میفرستادی و من نگاه میمی
 نصیبش شود ـ . صخواست برکت پیامبر . ـ می(2)گذاشتممی

 های انصاربهترین خانه

و یارانش از مهاجران، با همدیگر مسابقه  صهای انصار برای خدمت به پیامبرخانه
گرفت. و مادر سعد س خیر و برکت شروع شد و زنان انصاری را در بر میدادند... پمی

خواست فرصتی را که از خالل آن بتواند چیزی را برای در ابتدای زنان بود. او نمی
تقدیم  صخدمت به این دین عظیم و خدمت به سرور اولین و آخرین، محمد بن عبداهلل

                                           
 .3/222صحیح مسلم،  -(1)

 گوید: اسناد آن، صحیح است.آن را روایت کرده، و شعیب ارناؤوط می 2/002احمد در مسند خود،  -(2)
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 کند، از دست بدهد.
گیری خود را اعالم کرد تا خوشحالی و ها و ایثارها موضعکاریدر برابر این فدا صپیامبر

 يأال أخبرکم بخير دور األنصار؟ دار بن»تقدیرش را از این انصار گرامی ابراز کند، و فرمود: 

های انصار را به شما نشان دهم؟ خانه بنی آیا بهترین خانه: »(1)«کل دور األنصار خيرٌ  يساعدة وف
 «.های انصار، خیر و برکت هستهساعده. و در تمام خان

 بیعت کرد صاولین زنی که با پیامبر

که برای هر خیری پیشقدم آیا به شما نگفتم که کبشه بنت رافع حریص بود بر این
که اولین زنی باشد که با باشد... او بر آن فضیلت و خیر عظیم حریص بود به این

 کند.بیعت می صپیامبر
بیعت نمود، مادر سعد بن معاذ، کبشه  صی که با پیامبرابن سعد آورده که اولین کس

 .(2)بنت رافع بن عبید، و مادر عامر بنت یزید بن سکن، و حواء بنت یزید بن سکن بود

 شوندهایی که فراموش نمیگیریوضعم

کند. او زنی بود که هایی دارد که تاریخ هرگز آنها را فراموش نمیگیریام سعد موضع

کرد که به هر نحوی که شده به این دین کرد و آرزو میدوشش حمل می امانت دین را بر
 اش را فدا کند.خدمت کند هرچند به خاطر آن، مال و اوالد و جان و تمام دارائی

های سعد بن معاذ و برادرش عمرو بن در غزوه بدر، دو پسر کبشه بنت رافع، به نام
از آن دو پسرش بسیار دلخوش و  معاذ خارج شدند تا در راه خدا جهاد کنند. کبشه

کرد که خداوند شهادت در راه خود را نصیب آنان کند. آن دو شادمان بود و آرزو می
جنگیدند همانند کسی که به دنبال شهادت است. در این غزوه، پیروزی از آن سربازان 

حمل  های پیروزی راها و خوشیاسالم بود. این دو بار دیگر به مدینه بازگشتند و مژده
اش دو کردند. آن مادر مؤمن با این پیروزی بسیار خوشحال شد و خوشحالی و شادیمی

ای که پسرش سعد بن معاذ برای نصرت گیری تاریخیچندان شد زمانی که از این موضع

                                           
 اند.و مسلم و احمد و ترمذی و نسائی از انس آن را روایت کردهبخاری  -(1)

 .3/20طبقات ابن سعد،  -(2)
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 و یاری این دین از خود نشان داد، اطالع حاصل کرد.
ندگی کنیم تا بدانیم نصرت و گیری زپس با ما بیایید تا با دل و جانمان با این موضع

 یاری دین خدا چگونه است.

 نصرت و یاری این چنین است

 صوقتی که روز بدر آمد تا میان مسلمانان و مشرکان جنگ و مبارزه صورت گیرد، پیامبر

خواست که قبل از شروع جنگ، رأی و نظر صحابه را بداند از این رو با یارانش صحبت 
را اعالم کرد و به نحو احسن آن را اظهار کرد. سپس کرد. ابوبکر صدیق رأی خودش 

چنین مقداد بن عمر بن خطاب هم بلند شد و به نحو احسن رأی خود را اعالم کرد. هم
گانه از میان عمرو برخاست و رأی خودش را اعالم نمود. این سه نفر، رهبران سه

لیت بودند. اما رسول مهاجران بودند، و مهاجران در میان لشکر اسالم در آن روز در اق
دوست داشت که رأی رهبران انصار را هم بداند؛ زیرا آنان اکثریت لشکر اسالم  صخدا

دادند، و سنگینی معرکه بر دوش آنان بود. با توجه به اینکه که را در آن روز تشکیل می
نصوص و بندهای بیعت عقبه آنان را ملزم به جنگ و مبارزه در خارج از شهر و 

پس از شنیدن سخنان این سه رهبر فرمودند:  صگاه پیامبرکرد. آننمی شانمناطق
منظور آن «. ای مردم! رأی خود را به اطالع من برسانید: »«أیها الناس ي  أشيروا عل»

حضرت، انصار بود. و رهبر انصار و پرچمدارشان، سعد بن معاذ آن را به خوبی درک 
 ود ای رسول خدا؟!کرد و گفت: به خدا قسم، گوئی منظورت ما ب

ایم و گواهی ایم و تو را تصدیق نمودهسعد گفت: ما به تو ایمان آورده«. بله»فرمود: 
ایم که هر ای، حق است. و بر سر آن با تو پیمان و عهد بستهچه را که آوردهایم که آنداده

اطاعت  پذیریم و از تودستور و فرمانی بدهی، گوش به فرمانیم و با جان و دل آن را می
خواهی انجام بده. به کسی که تو را به حق کنیم. پس ای رسول خدا، هرچه میمی

فرستاده اگر این دریا را بر ما عرضه کنی و در آن فرو روی، ما هم همراهت در آن فرو 

که ترسیم از اینکند. و ما نمیرویم و هیچ فردی از میان ما از این کار سرپیچی نمیمی
روبرو شود؛ زیرا ما در جنگ، صبور و پایداریم و در رویارویی با آنان،  فردا دشمنی با ما



   

 225 کبشه بنت رافع
 

قدم هستیم. شاید خداوند از ما چیزی را به تو نشان دهد که چشمت با آن روشن ثابت
 شود و به برکت الهی از ما خوشحال شوی.

گفت: شاید تو بترسی از این  صدر روایتی دیگر آمده که سعد بن معاذ به رسول خدا
دانند که جز در شهرها و مناطق خودشان تو را یاری نکنند. همین انصار، حق خود می که

خواهی، بکن. و دهم که: هرچه که میگویم و به جای آنان پاسخ میحاال از طرف انصار می

خواهی قطع کن. و از اموال ما خواهی وصل کن و طناب هر که را میطناب هر که را می
ای چه را که از ما گرفتهخواهی به ما بده. و آنر و هرچه را میخواهی برداهرچه را می

ای. هر کاری بکنی و تر از چیزهائی است که برایمان به جا گذاشتهبرای ما دوست داشتنی
هر دستوری بدهی ما هم تابع دستور و فرمان تو هستیم. به خدا قسم، اگر بروی تا جائی که 

بسیار دور از مدینه( بروی، ما هم با تو خواهیم  )نام مکانی است «برک از غمدان»به 
رفت. و به خدا اگر این دریا را بر ما عرضه کنی و در آن فرو روی، ما هم همراهت در آن 

 رویم.فرو می
سيروا »از سخن سعد خشنود و راضی گردید. سپس فرمود:  صرسول خدا

مصارع  ىاآلن أنظر إل يأنالطائفتين، وهللا لک ىإحد يقد وعدن ىوأبشروا؛ فإن هللا تعال

بروید و مژده بدهید؛ زیرا خداوند یکی از این دو طایفه را به من وعده داده ]و : »(1)«القوم

های آن جماعت )یعنی مشرکان و گرداند[. به خدا قسم، گوئی من به کشتهما را پیروز می
 «.نگرمکفار( می

 در غزوه اُحد

ای از زنان بیرون رفتند تا از سالمتی رسول همراه با عده كدر غزوه اُحد، مادر سعد
که خبر شهادت چند تن از مسلمانان به مدینه اطمینان حاصل کنند پس از آن صخدا

                                           
؛ و 3/022، «المصنف»بدون سند آن را آورده، و ابن ابی شیبه در  0/002ابن هشام در سیره خود،  -(1)

، «تح الباریف»اند. حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب ؛ آن را روایت کرده3/30، «الدالئل»بیهقی در 

از انس آن را روایت  2222از حدیث علقمه بن وقاص به طور مرسل؛ و مسلم به شماره  2/033

 اند.کرده
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، ولی این زن مومن، (1)شدرسید. و در میان شهدا، پسر ام سعد، عمرو بن معاذ دیده می
و وقتی که خواست. و به سرعت به سوی میدان جنگ آمد را می صسالمتی رسول اهلل

را سالم دید، خدای را شکرگذاری کرد و گفت: وقتی که دیدم تو سالم  صرسول خدا
 هستی، مصیبت شهادت پسرم خیلی آسان شد.

 شهادت پسرش، عمرو را به او تسلیت گفت. صگاه رسول خداآن

جنگید تا این که ضرار بن خطاب ـ که در میان صفوف مشرکان می سعمرو بن معاذ 
 ز مشرک بود ـ با او برخورد کرد و او را به قتل رساند.آن موقع هنو

چه شایان ذکر است که دوازده مرد از طایفه بنی عبداالشهل به شهادت رسیدند. در آن
که با خدا بر سر آن عهد بستند صادقانه عمل کردند و شربت شهادت را نوشیدند و به 

ز این طایفه سی نفر زخمی چنین اهای جاوید پرودگار نائل شدند. همرضوان و نعمت
 .(2)شدند

 شان همگی در بهشت با هم هستندشهیدان

داخل مدینه شود، مادر سعد بن معاذ، بزرگ انصار به سرعت به  صکه پیامبرقبل از این

آمد و در حالی که آن حضرت روی اسبش بود و سعد هم افسار  صسمت رسول خدا
و به « خوش آمد!»فرمود:  صرم. پیامبرآن را گرفته بود، سعد گفت: ای رسول خدا، ماد
نزدیک شد، آن حضرت شهادت  صخاطر او ایستاد. وقتی مادر سعد به رسول خدا

پسرش، عمرو بن معاذ ـ که در غزوه اُحد شهید شد و سی و دو سال داشت ـ را به او 
تسلیت گفت. مادر سعد گفت: وقتی تو را سالم دیدم، مصیبت شهادت پسرم خیلی آسان 

برای خانواده شهدای اُحد دعای خیر کرد و به مادر سعد  صشد. سپس رسول اهللو کم 
الجنة جميعاً، وقد شفعوا  يأهلهم أن قتالهم ترافقوا ف ي، وبشِّريیا أم سعد أبشر»گفت: 

ای مادر سعد! مژده باد و به خانواده شهدای اُحد مژده بده که : »«أهلهم جميعاً  يف
شان شفاعت هم هستند و برای تمام افراد خانوادهشان همگی در بهشت با شهیدان

                                           
 .2/303أنساب األشراف،  -(1)

 .200نساء مبشرات بالجنة، ص  -(2)
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چه کسی برای آنان  ام سعد گفت: ای رسول خدا، ما راضی هستیم و پس از این«. اندکرده
 صکند؟ سپس گفت: ای رسول خدا، برای بازماندگانشان دعای خیر کن. پیامبر گریه می

: (1)«من خلفوا ىلف علاللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخ»فرمود: 

شان را جبران کن و به آنان هایشان را از بین ببر، و مصیبتپروردگارا، غم و ناراحتی دل»
 «.تسلی خاطر عطا فرما و بازماندگانشان را نیکو گردان

حرص و عالقه شدید ام سعد بر این که پسرش )سعد( در روز خندق در اول صفوف 

 مجاهدان باشد

ابولیلی عبداهلل بن سهل به من گفته که در روز خندق، عایشه در پناه ابن اسحاق گوید: 
بنی حارثه بود و ام سعد هم همراهش بود. سعد که زره کوتاهی بر تن داشت که دستش 

 سرود: ای در دست داشت، عبور کرد و این بیت را میپوشانید و نیزهرا نمی
 ث قلغغغغیالً یشغغغغهد الهیجغغغغا حمغغغغللبِّغغغغ

 

 ا کغغغغغغان األجغغغغغغلال بغغغغغغأس بغغغغغغالموت إذ 
 

گیرد. وقتی اجل فرا رسد، مرگ هیچ اشکال و ایرادی کمی بمان تا جنگ در می»
 «.ندارد

مادرش به او گفت: ای پسرم! تأخیر کردی. به مادر سعد گفتم: ای مادر سعد! دوست 
گاه تیری به سعد اکنون است. آنداشتم که زره سعد بلندتر و بهتر از این باشد که هممی

گ بازویش را قطع کرد. ابن العرقه این تیر را به طرف سعد پرتاب کرد. وقتی خورد و ر
تیر به سعد اصابت کرد ابن العرقه گفت: این را از من بگیر و من ابن العرقه هستم. سعد 

ات را در آتش جهنم ممزوج گرداند. پروردگارا، اگر قرار است جنگ گفت: خداوند چهره
ند، پس مرا برای آن نگه دار، چون جهاد و مبارزه با هیچ و مبارزه قریش بعداً باقی بما

و او را تکذیب نموده و از خانه و کاشانه  قومی به اندازه قومی که پیامبرت را اذیت کرده
اند، برایم دوست داشتنی نیست. خدایا، اگر قرار است که میان ما و خود بیرونش کرده

گردان و مرا نمیران تا این که چشمم  قریش دیگر جنگی صورت نگیرد، شهادت را نصیبم

                                           
 .0/02السیرة الحلبیة،  -(1)
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 .(1)با نابودی یهودیان بنی قُریظه روشن شود

را اجابت نمود. و فرمان الهی مبنی بر روی آوردن به یهودیان بنی  خداوند، دعای سعد
 در غزوه خندق، نقض کردند، نازل شد. صشان را با رسول خداکه پیمانقُریظه پس از آن

 دا، قضاوت کردیراجع به آنان به حکم خ

روز آنان را در محاصره نزد یهودیان بنی قُریظه آمد و بیست و پنج شبانه صرسول خدا

قرار داد. وقتی از محاصره به تنگ آمدند و سختی و دشواری محاصره شدت یافت، به 
سؤال « ابولبابه بن عبدالمنذر»تن دهید. آنان از  صآنان گفته شد: به حکم رسول خدا

راجع به ما چیست؟ ابولبابه هم به آنان اشاره کرد که حکم  صرسول خدا کردند که حکم
راجع به شما، ذبح و سر بریدن شماست. از این رو گفتند: ما به حکم  صرسول خدا

کسی را دنبال سعد فرستاد. سعد را روی االغی  صدهیم. رسول خداسعد بن معاذ تن می
غ بود و سعد بر روی آن حمل آوردند که گلیمی از پوست درخت خرما بر روی اال

پیمانان و موالی و یاران شد. قومش دَور و بَر او را گرفتند و گفتند: ای ابوعمرو! ما هممی
دانی، هستیم، پس رحمی به ما بکن. سعد جوابی به آنان نداد و تو و کسانی که خود می

به قومش کرد و  گاه روهایشان شد آنکه نزدیک خانههیچ توجهی به آنان نکرد. تا این
ای مرا از قضاوت درست راجع کنندهاند تا سرزنش هیچ سرزنشجا آوردهگفت: مرا این

فرمود:  صبه شما باز ندارد. ابوسعید گوید: وقتی سعد بن معاذ از راه رسید، رسول خدا
پس مسلمانان «. به سوی بزرگتان روید و او را پایین آورید: »«سيدکم فأنزلوه ىقوموا إل»

راجع به آنان : »«احکم فيهم»فرمود:  صگاه پیامبررا از باالی االغ پایین آوردند. آناو 
شان قضاوت سعد گفت: من چنین درباره«. شان حکمی را صادر کنقضاوت کن و درباره

کنم که جنگجویانشان کشته شوند و زن و فرزندانشان اسیر شوند و اموالشان میان می
: «لقد حکمت فيهم بحکم هللا وحکم رسوله»فرمود:  صدامسلمانان تقسیم شود. رسول خ

گوید: سپس سعد دعا راوی می«. راجع به آنان به حکم خدا و پیامبرش قضاوت نمودی»

                                           
اند. و ارناؤوط وایت کردهآن را ر 0/002؛ و ابن هشام در سیره خود، 2/202احمد در مسند خود،  -(1)

 (.030-2/032اند. )السیر، گوید: راویان آن، ثقهمی
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ای و کرد و گفت: پروردگارا، اگر چیزی را از جنگ قریش برای پیامبرت باقی گذاشته
تا با آنان بجنگم و اگر جنگ  دارقرار است که بعداً قریش با پیامبرت بجنگند، پس مرا نگه

گیرد، پس مرا ای و دیگر جنگی میان آنان صورت نمیرا قطع کردهو قریش  صمیان پیامبر
 پس زخمش بهتر شد و شفا یافت.گوید: بمیران. عایشه می

برای او برپا کرده  صاش که به امر رسول خداگوید: و سعد به خیمهمی كعایشه

جا حضور یافتند. و ابوبکر و عمر آن صد: رسول خداگویبودند، بازگشت. عایشه می
سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست، من در حالی که در اتاقم بودم، گریه عمر 

شان فرموده دادم. و آنان چنان بودند که خداوند دربارهرا از گریه ابوبکر تشخیص می
گوید، گفتم: ای مادرم! ه میعلقم«. میان خود، مهربان و دلسوزند: »«رحماء بينهم»است: 

کرد، کرد؟ عایشه گفت: چشمانش برای احدی اشک جاری نمیچه کار می صرسول اهلل
 .(1)گرفتکرد، فقط ریش خود را میولی هرگاه احساس گریه می

ژ  ڑ  ژ قُریظه این آیه را نازل فرمود: خداوند متعال راجع به یهودیان بنی

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ڻڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

( را که از آنان بنى قریظه و خداوند گروهى از اهل کتاب )یهود» (.02-02)األحزاب: 
هاى محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب )مشرکان عرب( حمایت کردند از قلعه

رساندید و گروهى را اسیر را به قتل مى )و کارشان به جایى رسید که( گروهى ؛افکند
ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت، و )همچنین( زمینى را کردید! و زمینها و خانهمى

 «.و خداوند بر هر چیز تواناست ؛که هرگز در آن گام ننهاده بودید

 گوید به جز مادر سعدهر زن گریانی در گریه کردنش دروغ می

ای که نزدیک بود قلبش پاره رش اندوهگین و ناراحت شد به گونهام سعد برای مرگ پس

                                           
گوید: قسمتی از این حدیث در میان احادیث صحیح هست. احمد آن را روایت کرده، و در آن محمد هیثمی می -(1)

 (.233-2/232اند. مجمع الزوائد )بن عمرو بن علقمه وجود دارد که حدیثش حسن است و بقیه راویانش، ثقه
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 کرد.شود اگر خداوند به خاطر ایمانش او را محفوظ نمی
گوید: وقتی تیر به بازوی سعد اصابت کرد از محمود بن لبید روایت شده است که می

مداوا که مجروحان را « رفیده»و او احساس درد و سنگینی کرد، او را نزد زنی به نام 
کيف أمسيت، »فرمود: گذشت، میهرگاه از کنار او می صکرد، نگه داشتند. پیامبرمی

«. چگونه روز را به شب رساندی و چگونه شب را به روز رساندی؟: »«وکيف أصبحت؟

رساند تا آن شبی که قومش او را از می صاو هم حال و اوضاعش را به اطالع پیامبر
هایشان او زیاد شد. پس او را نزد طایفه بنی االشهل در خانه جا بردند و درد و ناراحتیآن

خارج شد و ما هم  صآمد و گفته شد: او را ببرید. پس پیامبر صبردند. رسول خدا
هایمان پاره همراهش خارج شدیم. و آن حضرت به سرعت رفت تا جائی که بند کفش

را نزد وی بردند، آن  شد و کفش از پاهایمان افتاد. یاران آن حضرت شکایت این کار
من : »«أخاف أن تسبقنا إليه المالئکة فتغسله کما غسلت حنظلة يإن»حضرت فرمود: 

چنان اش حاضر شوند و او را غسل دهند همترسم که فرشتگان قبل از ما بر سر جنازهمی
دادند و وقتی به خانه سعد رسیدیم جسد سعد را غسل می«. که حنظله را غسل دادند

 گفت: گریست و میای او میمادرش بر
 ویغغغغغغغغغغل أم سغغغغغغغغغغعد سغغغغغغغغغغعدا

 

 حزامغغغغغغغغغغغغغغة وُجغغغغغغغغغغغغغغدا 
 

 «.وای مادر سعد! ای دوراندیش و خوشبخت!»

هر زن گریانی در گریه کردنش دروغ »: «م سعدأ کل باکية تکذب إال  »فرمود:  صپیامبر

گوید: جماعت حاضرین سپس جنازه سعد را بردند. راوی می«. گوید به جز مادر سعدمی
تر از او را حمل ای سبکتاکنون هیچ مرده صگفتند: ای رسول خدامی صامبربه پی

ما یمنعه أن یخف  وقد هبط من المالئکة کذا وکذا لم »ایم. آن حضرت فرمودند: نکرده

چرا سبک نباشد در حالی که فالن و فالن : »(1)«یهبطوا قط قبل یومهم، قد حملوه معکم

قبل از آن هرگز فرود نیامده بودند و جنازه او را همراه  تعداد از فرشتگان فرود آمدند که

 «.شما حمل کردند

                                           
آن را حسن  2/032، «السیر»آن را روایت کرده، و ارناؤوط در  3-3/0/2، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)

 دانسته است.
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 پسر تو اولین کسی است که خداوند برایش خندید و عرش پروردگار برایش جنبید

جزاک »شود و فرمود: شود و به او نزدیک میاست که بر سعد داخل می صاین پیامبر

خداوند : »(1)«وليُنجزن ک هللا ما وعدک هللا خيراً من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته.
چه که وعده دادی، وفا کردی و قطعاً جزای خیر به تو دهد ای بزرگ قوم! همانا به آن

 «.چه که به تو وعده داده، وفا خواهد کردخداوند به آن

 لرزد.این سعد است که عرش خداوند رحمان به خاطر مرگش می
عرش خداوند » :(2)«لموت سعد بن معاذاهتز عرش الرحمن »فرمود:  صآن حضرت

 «.رحمان به خاطر مرگ سعد بن معاذ لرزید
گوید: وقتی سعد بن معاذ وفات از اسماء بنت یزید بن سکن روایت شده است که می

أال یرقا دمعک ویذهب حزنک بأن »فرمود:  صگاه پیامبریافت، مادرش بانگ برآورد. آن

شود و غم و آیا اشک تو خشک نمی: »(3)«لعرش؟ابنک أول من ضحک هللا له واهتز له ا
که پسر تو اولین کسی است که خداوند برایش خندید و عرش رود به ایناندوه تو نمی

 «.پروردگار برایش لرزید؟

بن معاذ به سوی سعد  صگوید: همراه رسول خداروایت شده است که می از جابر
بر او نماز جنازه خواند و  صسول اهللگاه که وفات یافت رفتیم. جابر گوید: وقتی رآن

به مدت طوالنی  صاش در قبرش گذاشته شد و خاک بر روی قبرش ریخته شد، پیامبرجنازه
 صتسبیح گفت. سپس تکبیر گفت و ما هم همراه وی تکبیر گفتیم. گفتند: ای رسول خدا

لح قبره حتی لقد تضایق علی هذا العبد الصا»چرا تسبیح گفتی و سپس تکبیر گفتی؟ فرمود: 

که خداوند این تنگی را از او دور قبر این بنده صالح بر او تنگ شد تا این: »(4)«فرجه هللا عنه
 «.کرد و قبرش باز شد

                                           
 آن را روایت کرده است. 3/0/2، «الطبقات»اند. ابن سعد در گوید: راویان آن، ثقهارناووط می -(1)

 اند.مسلم و احمد آن را از انس روایت کردهاند و بخاری و مسلم آن را از جابر روایت کرده -(2)

اند. و گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش، راویان صحیحمی 2/322هیثمی در مجمع الزوائد،  -(3)

 ذهبی در تلخیص خود با او موافقت کرده است.

نسته و ذهبی به طور مختصر آن را صحیح دا 3/022. حاکم در المستدرک، 322-3/322مسند احمد،  -(4)

 با او موافقت کرده است.
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هذا »فرمودند:  صگوید: رسول خداروایت شده است که می ماز عبداهلل بن عمر 

ن ألفاً من تحت أبواب السماء، وشهده سبعوفتحرک له العرش، و يالعبد الصالح الذ

ةً ثم أُفرج عنه این بنده : »(1)«المالئکة لم ینزلوا إلى األرض قبل ذلک، لقد ُضم  ضم 

صالحی که عرش پروردگار برایش لرزید و درهای آسمان برایش باز شدند و هفتاد هزار 
اش حضور داشتند که قبل از آن به زمین فرود نیامده بودند، فرشته هنگام تشیع جنازه

منظورش «. داری تنگ شد و سپس این تنگی از او رفع شد و قبرش گشاد شدقبرش مق
 سعد بود.

هائی که برای پسرش گفته شد را شنید نزدیک وقتی مادر سعد تمام این خیر و خوبی
بود قلبش به خاطر شهادت پسرش پرواز کند... او مادری صبور و راضی به قضا و قدر 

کند تا از آن طریق دومش صبر و تحمل پیشه می خداوند بود. اینک او برای شهادت پسر
 به اجر و پاداش صبرکنندگان نائل آید.

کانوا لها  ما منکن امرأة تقدم بين یدیها ثالثة من ولدها، إال  »اند: آن حضرت فرموده

هیچ زنی از شما نیست که سه » :(2)«حجاباً من النار، قالت امرأة: واثنين؟ قال واثنين
که اینان برای او حجاب و مانعی از آتش کند مگر اینه خدا تقدیم میفرزندش را در را

باشند. زنی گفت: برای دو فرزند هم، چنین است؟ فرمود: بله، برای دو فرزند دوزخ می
 «.هم، چنین است

هللا،  الميزان: ال إله إال   يبخ بخ لخمس ما أثقلهن ف»چنین آن حضرت فرمودند: هم

: (3)«للمرء المسلم فيحتسبه ى، وهللا أکبر، والولد الصالح یتوفهلل وسبحان هللا، والحمد
اند. این پنج چیز عبارتند از: ال قدر سنگینها چهبه! برای پنج چیز که در ترازوی نیکیبه»

میرد و او إله إال اهلل، سبحان اهلل، الحمد هلل، اهلل أکبر و فرزند صالحِ انسان مسلمانی که می
 «.کندمیصبر و تحمل پیشه 

                                           
آن  3/0/2، «الطبقات»؛ و ابن سعد در 0/222، «ضمة القبر وضغطه»، باب: «الجنائز»نسائی در مبحث  -(1)

 آن را صحیح دانسته است. 2232اند. و آلبانی در صحیح الجامع، به شماره را روایت کرده

 .2322اند؛ صحیح الجامع، شماره کردهبخاری و مسلم آن را از ابوسعید خدری روایت  -(2)

 .0322اند؛ صحیح الجامع، شماره بزار از ثوبان، و احمد از ابوامامه آن را روایت کرده -(3)
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 اینک زمان رحلت فرا رسیده

بر بستر مرگ خوابید تا به دوستانش در  كپس از آن سفر طوالنی و مبارک ایمانی، ام سعد
دار بود که دار و روزهزندههای بهشت ملحق شود. او زنی عبادتگذار و شبها و نعمتباغ

و مال و فرزندانش  برای شهادت دو پسرش، صبر و تحمل پیشه کرد. و او زنی بود که جان
 را به خاطر نصرت و یاری این دین فدا نمود.

اش رحلت وفات یافت تا از دنیای مردمان رحلت کند اما سیرت و زندگانی كام سعد
اش، نوری بر درِ خانه هر زن نکرده و هرگز رحلت نخواهد کرد و سیرت و زندگانی

 شود.مسلمانی می
و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش خداوند از وی راضی باد و او را راضی 

 گرداند!



 :ام الفضل )لبابه بنت حارث(
 مادر دانشمند امت و امام تفسير

در میان پیروان اهل کتاب چنین شایع شده بود که ظهور پیامبری جدید نزدیک شده 
 چه سبب تأیید و تأکید این شایعات شده بود، این بود که در هر عصری، پیامبریاست. آن

بوده و پیامبران پشت سر هم آمده بودند و در میان آنان، مدت زمانی نبوده که پیامبری 
 نیامده باشد.

ها و درون و نیات آنان دارد و آن فقط آفریدگار عالم، علم و آگاهی کامل بر انسان
خواهد برای هدایت همه عالم بفرستد، چون برای غایت و هدفی عظیم کسی را که می
باید، آن کس، انسان عظیمی باشد. قوم عرب در زمان جاهلیت، محمد را است پس البد 

دانستند و برای سیرت و روش زندگانی وی نهایت احترام را انسانی بزرگ و عظیم می
کردند که آینده حیات با آینده محمد ارتباط خواهد قائل بودند. اما آنان هرگز خیال نمی

شد و همه جای زمین را در بر خواهد داشت و حکمت از دهان او سرازیر خواهد 
 گرفت.

امام و پیشوایی از طرف مردم نبود که آنان از وی پیروی کنند و هر جا  صمحمد 
رفت، دنبالش بروند، بلکه او نیرویی از نیروهای خیر بود و انسانی خوب و صالح در میان 

تطور و پیشرفت در ای از مراحل آنان بود، اگرچه این نیرو سبب شده بود که او در مرحله
وجود انسانی، الگو و نمونه باشد. بشر قبل از زمان او تحت سرپرستی و رعایت 

ماند. سپس کودک بزرگ شد و از میصاحبانشان بود و به کودکی خردسال و محجور علیه 
ها به تنهائی آمادگی پیدا کرد. و خطاب الهی بند محجور بودن آزاد شد و برای تحمل سختی

ـ به سوی او آمد تا برایش توضیح دهد که چگونه در زمین زندگی کند و  صدـ توسط محم
بماند یا برود، این امر نقصی در اصل رسالتش  صچگونه به آسمان بازگردد. و اگر محمد

ها و ها، و روشن کردن دیدهها و گوشکند؛ چون رسالت او، مایه باز کردن چشمایجاد نمی
 است. اش از کتاب و سنت، قرار گرفتهنگ غنیها است. و این امر در فرهذهن

ها را چه زیاد باشند و چه کم، پیرامون برای این مبعوث نشد تا همه انسان صمحمد
نام خود جمع گرداند، بلکه او به عنوان رابط میان مردمان و حقی که وجودشان به واسطه 

بینند، مبعوث شده آن حق، صحت یافته، و نوری که آنان مقصد خود را به وسیله آن می
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 است.
اش حق را شناخته و نوری داشته باشد که با آن در میان پس هر کس در زندگی

را شناخته و زیر سایه پرچم او قرار خواهد گرفت هرچند  صمردمان حرکت کند، محمد

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ کند: وجود او را نبیند، و همراه او زندگی می

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ى  ى  ائ ائ   ەئ  ەئ  وئ 

 (.222-220)النساء:  ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   
و نور آشکارى به سوى  ؛اى مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد»

شما نازل کردیم. اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به )آن کتاب آسمانى( چنگ زدند، 
و در راه راستى، به سوى  ؛واهد ساختبزودى همه را در رحمت و فضل خود، وارد خ

 .(1)«کندخودش هدایت مى
القدری باشیم که در گرویدن به اسالم، پیشدستی کرده و امروز قرار است با صحابیه جلیل

جزو سابقین است. قلب پاک و صافش و فطرت سلیمش به ندای حق لبیک گفت و به سوی 
های سالم در پذیرش خیری که به ن فطرتای تأخیر نکرد. البته صاحبااسالم شتافت و لحظه

 کنند.اند، تأخیر نمیسوی آن دعوت شده
دختر حارث بن حَزن بن بُجَیر، زن « ام الفضل»ما قرار است همراه صاحب فضل 

 ، و مادر شش پسر نجیب عباس، باشیم.صهاللی و آزاده، همسر عباس عموی پیامبر
مونه، و خاله خالد بن ولید و خواهر مادری نام او، لبابه است. او خواهر ام المؤمنین می

 .(2)اسماء بنت عمیس است
 هایمان همراه سیرت عطرآگینش باشیم.اینک با ما بیائید تا با دل

 هامادر فضائل و بزرگی

که صفحات را برای خواندن زندگانی ام الفضل ورق بزنیم، شما را دعوت قبل از این
ه پاکی که سیادت و بزرگی آن را احاطه کرده و کنیم که لحظاتی در کنار اصل و ریشمی

                                           
 با تصرف. 32-30، 02فقه السیرة، اثر غزالی مصری، ص  -(1)

 .0/320سیر أعالم النبالء، اثر ذهبی،  -(2)
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 با مجد و بزرگی از تمامی جوانبش درخشان شده، توقف کنیم.
هاشم است. کسی که به ( بزرگ و سید بنیصشوهرش، عباس )عموی رسول اهلل

اش را های مردم، مال و دارائیها و سختیکرد و برای رفع نیازمندیهمسایه کمک می
 داد.پوشانید و گرسنه را خوراک میرا لباس میبخشید و برهنه می

 است. م« عبداهلل بن عباس»پسرش، دانشمند امت و مفسر قرآن، 

ام الفضل، غیر از عبداهلل، فضل و عبیداهلل و قُثَم و معبد و عبدالرحمن و ام حبیبه را 
 کنیه گرفت.« فضل»برای عباس به دنیا آورد و از میان فرزندانش به 

 گوید: یزید هاللی راجع به ام الفضل میعبیداهلل بن 
 مغغغا ولغغغغدت نجیبغغغغة مغغغغن فحغغغغل

 

 بجبغغغغغغغل نعلمغغغغغغغه أو سغغغغغغغهل 
 

دانیم، از آن زن نجیب به دنیا هر فرزند نیک دانا همانند کوه یا دشت که ما آن را می»
 «.آمده

 کسغغغغته مغغغغن بطغغغغن أم الفضغغغغل
 

 أکغغغغرم بهغغغغا مغغغغن کهلغغغغة وکهغغغغل 
 

و مرد خردمندی، مورد اکرام قرار  از شکم ام الفضل، پوشیده شده و از سوی زن»
 «.گرفته است

 الفضغغغل يالمصغغغطفی ذ يعغغغم النبغغغ
 

 وخغغغاتم الرسغغغل، وخیغغغر الرسغغغل 
 

آن مرد خردمندی که عموی پیامبر مصطفی، صاحب فضل و خاتم و برتر پیامبران »
 «.است

المؤمنین، شان، میمونه بنت حارث، امترینترین و نجیباز میان خواهرانش، شریف
است. که آن حضرت در سال ششم هجری با وی ازدواج نمود. میمونه  صامبرهمسر پی

توان لبابه صغری، عصماء، عزه و هُزیله از زنان بزرگ بود. از میان دیگر خواهرانش، می
 نام برد که همگی دختران حارث هستند.

توان اسماء و سلمی و سالمه دختران عمیس از اش هم میاز میان خواهران مادری
 صاند که زینب بنت خزیمه هاللی همسر پیامبره خثعمی را نام بُرد. بعضی گفتهطایف

 .(1)خواهر مادری آنان بوده است

                                           
 .32/023تهذیب الکمال، اثر مزی،  -(1)
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خالد بن ولید »اش فرموده: درباره صاست؛ کسی که پیامبر« خالد بن ولید»ام الفضل خاله 
 .(1)«شمشیری از شمشیرهای خداوند است که بر مشرکان کشیده است

که کسی مثل خالد را به اند از اینزنان عاجز مانده»اش گفته است: و ابوبکر درباره
آیا پس از این فخر و بزرگی، فخر و بزرگی دیگری هست؟ و آیا پس از این «. دنیا آورند

 همه مکارم و فضائل، فضیلت دیگری هست؟

 ترین مردم از لحاظ دامادیگرامی

گفتند؛ چون م از لحاظ دامادی میترین مردبه مادر ام الفضل آن پیرزن حرشی، گرامی
بود؛ عباس با خواهر شقیقی میمونه، یعنی لبابه ازدواج نمود؛  صمیمونه همسر پیامبر

طالب هم با خواهر شقیقش، حمزه با خواهر او به نام سلمی ازدواج کرد؛ جعفر بن ابی
لی با او اسماء ازدواج کرد، پس از جعفر، ابوبکر با او ازدواج کرد و پس از ابوبکر، ع

 .(2)ازدواج نمود

 خواهران مؤمن

این »جا که فرمود: اند؛ آنبرای ام الفضل و خواهرانش، گواهی داده که مؤمن صپیامبر

شان ـ همگی چهار خواهر: میمونه، ام الفضل، سلمی و اسماء بنت عمیس ـ خواهر مادری
 .(3)«اندمؤمن

خارج شده که از روی  این چه شهادت عظیمی است که از دهان انسان راستگوئی
 گوید.هوی و هوس سخن نمی

 ام الفضل از زنان پیشگام به سوی اسالم بود

فرود آمد،  صالعرب درخشید و وحی بر پیامبروقتی خورشید اسالم بر سرزمین جزیرة

                                           
آن را صحیح دانسته  3022، به شماره «صحیح الجامع»ابن عساکر از عمر آن را روایت کرده، وآلبانی در  -(1)

 است.

 .3/022اإلصابة، اثر حافظ ابن حجر عسقالنی،  -(2)

آن  0223، به شماره «صحیح الجامع»اند، و آلبانی در نسائی و حاکم از ابن عباس آن را روایت کرده -(3)

 است. را صحیح دانسته
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های سالم و درست، به سوی اسالم روی آوردند و از های پاک و فطرتصاحبان دل
یروی کردند. پس اولین کسی که از میان زنان اسالم پ صبهترین مخلوق، حضرت محمد

 القدر، پس از خدیجه اسالم آورد؟بود. به نظر شما کدام صحابیه جلیل كآورد، خدیجه
 جواب این است: که آن زن، ام الفضل ـ میهمان گرامی ما ـ است.

 .(1)گوید: گفته شده که از میان زنان، کسی قبل از خدیجه اسالم نیاوردامام ذهبی می

اسالم آورد و در مقدمه آن قافله مبارکی بود که خداوند، افراد آن  كسپس ام الفضل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ فرماید: قافله را مدح نموده می

   ٹپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ

 (.222)التوبه:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
انى که به نیکى از آنها پیروى کردند، پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کس»

و باغهایى از بهشت براى  ؛خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند
و  ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جارى است

 «.این است پیروزى بزرگ

 صبر و پایداری

مطلع شدند، حمالت وسیعی از  صسالم آوردن یاران پیامبرکه قریش از ابه محض این
شان دست بردارند. ام الفضل شکنجه و اذیت و آزار را متوجه آنان ساختند تا از دین

که کاری از دستش شوند، و به خاطر ایندید که شکنجه و اذیت و آزار میصحابه را می
 کرد.آمد، گریه میبر نمی

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ    ٱژ وقتی این آیه نازل شد: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

چرا در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان و کودکانى که »(. 22)النساء:  ژڦ   ڦ  ڦ  

اى( که کنید؟! همان افراد )ستمدیدهاند، پیکار نمى)به دست ستمگران(تضعیف شده

                                           
 .0/322سیر أعالم النبالء،  -(1)
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روردگارا! ما را از این شهر )مکه(، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف پ»گویند: مى
 «.خود، براى ما سرپرستى قرار ده! و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما!

 .(1)گوید: من و مادرم از درماندگان و مستضعفان بودیمابن عباس)پسر ام الفضل( می
هجرت به مدینه را داد، ام الفضل نتوانست همراه به یارانش اجازه  صوقتی پیامبر

گویند: او مهاجران، هجرت کند، چون شوهرش عباس هنوز اسالم نیاورده بود ـ بعضی می

 قبل از هجرت، اسالم آورده، اما اسالمش را آشکار نکرده بود ـ.

 گیری جالب شوهر ام الفضل در روز عقبهموضع

هنوز بر دین قومش بود، اما در روز بیعت عقبه « عباس»که شوهر ام الفضل رغم اینعلی
 داشت. صگیری جالب و خوبی با پیامبردوم موضع

آن »گوید: در ماجرای بیعت عقبه دوم روایت شده است که می از کعب بن مالک
که یک سوم شب گذشت و پس از آن به سوی شب همراه قوم خودمان خوابیدیم، تا این

که در شعب کنار عقبه جمع شدیم. ما رفتیم. تا این صامیعادگاه جهت دیدن رسول خد
، همان ام عماره یکی از «نسیبه بنت کعب»های هفتاد و سه مرد بودیم و دو زن هم به نام

، همان ام منیع یکی از «اسماء بنت عمرو بن عدی بن نابی»زنان بنی مازن بن نجار، و 
 زنان بنی سلمه همراهمان بود.

بودیم تا  ص: پس در شعب جمع شدیم و منتظر رسول اهللگویدکعب بن مالک می
این که آن حضرت به همراه عباس بن عبدالمطلب آمد. عباس آن روز بر دین قومش بود 

اش حضور داشته باشد و مواظب او باشد. وقتی هاما دوست داشت همراه برادرزاد
اعت خزرج! ـ نشست، ابتدا عباس بن عبدالمطلب سخن گفت. او گفت: ای جم صپیامبر

دانید که محمد از گفتند ـ میها به طایفه اوس و خزرج، خزرج میگوید: عربراوی می
ایم. او از اند حمایت کردهماست و ما او را در مقابل کسانی از قریش که متعرض او شده

گیرد و در شهر خود، هیچ گزند و طرف قوم خود، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می

                                           
، به «وما لکم ال تقاتلون في سبیل هللا ـ إلى قوله ـ الظالم أهلها(»، باب: «التفسیر»بخاری در مبحث  -(1)

 آن را روایت کرده است. 0232شماره 
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رسد. او فقط قصد داشته که به سوی شما بیاید و به شما بپیوندد. پس نمیآسیبی به او 
خواهید که بعداً او را سرافکنده کنید و او را تحویل دشمن دهید، از همین اگر شما می

 .(1)حاال او را رها کنید، چون او از طرف قوم و سرزمین خود در امان است
اطمینان خاطر دهد تا « صسول اهللر»اش این چنین عباس خواست که به برادرزاده

 باال برد. صبدین صورت جایگاه و قدر و منزلت خود را در قلب پیامبر

 به سوی مدینه منوره

و  صام الفضل تا پس از صلح حدیبیه همراه عباس در مکه ماند. وقتی رسول خدا 
 صمبرجا ماندند، پیامسلمانان همراهش جهت قضای عمره به مکه رفتند و سه روز در آن

زنی که شوهرش ابورهم بن عبدالعزی وفات یافته بود، از میمونه خواهر ام الفضل، آن بیوه
اش، مشرک بود و خواستگاری نمود. میمونه اسالم و ایمان آورده بود ولی شوهر قبلی
 کرد.میمونه در خانه خواهرش ام الفضل، تحت سرپرستی عباس، زندگی می

هجرت عباس و ام الفضل با همه اعضای سپس همگی از مکه خارج شدند، و 
 اش صورت گرفت.خانواده

آمد، خواه آن بود و همیشه نزد او می صدر مدینه، ام الفضل نزدیک خانه رسول خدا
حضرت نزد خواهر ام الفضل، یعنی میمونه مادر مؤمنان، و خواه نزد دیگر همسرانش 

 .(2)ددانستنبود. چون همگی، فضل و بزرگی ام الفضل را میمی
این خانواده در مدینه، در کنار انصار زندگی کردند؛ انصاری که خداوند آنان را چنین 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ژ توصیف نموده است: 

ی  جئ  حئ  مئ     یۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 (.2)الحشر:  ژىئ  يئ  جب  حب   
را )سرزمین مدینه( و در سرای ایمان پیش از و برای کسانی است که در این س»

مهاجران مسکن گزیدند، هر مسلمانی را به سویشان هجرت کند دوست دارند، و در دل 

                                           
 .3/232سیرة ابن هشام مع الروض األنف،  -(1)

 .200-202نساء حول الرسول، اثر محمد قطب، ص  -(2)
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کنند، و آنها را بر خود مقدم خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی
ص نفس دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند، و کسانی که از بخل و حرمی

 «.اند، رستگارانندخویش بازداشته شده
طلب علم بود. او آیات قرآن و احادیث ام الفضل از زنان واال و بلندمرتبه بود و عاشقِ 

کرد. و در این هیچ جای تعجب نیست، چون او مادر دانشمند نبوی زیادی را حفظ می

 امت اسالم، عبداهلل بن عباس است.

 رودای جنگ میعباس در روز بدر اجباراً بر

گویند: عباس قبل از هجرت اسالم آورد، اما اسالمش را پنهان کرد. برخی از مورخان می
گویند: او قبل از فتح مکه اسالم آورد. و قریش از جانب عباس چیزی ای دیگر میو عده

کردند( اما چیزی دستگیرشان کردند )یعنی در اسالم او شک میرا در دلشان احساس می
که او ظاهراً موافق قریش بود. در غزوه که ظن و گمانشان را تأیید کند به ویژه آنشد نمی

بدر قریش خواستند که شکشان را به یقین تبدیل کنند، از این رو او را با خود به جنگ 
 بردند.

 نهی فرمود. یارانش را از کشتن عباس صبه همین خاطر پیامبر
دانم که افرادی من می»به یارانش گفت:  صاز ابن عباس روایت شده است که پیامبر

اند و هیچ قصدی برای جنگ با ما هاشم و دیگران، از روی اجبار برای جنگ آمدهاز بنی
هاشم برخورد کرد، او را نکُشد. و هرکس با ندارند، پس هرکس با یکی از افراد بنی

دالمطلب برخورد ابوالبختری بن هشام برخورد کرد، او را نکُشد، و هرکس با عباس بن عب
 .(1)«کرد، او را نکُشد، چون او از روی اجبار و به زور برای جنگ آمده است

                                           
از طریق ابن اسحاق آن را روایت  0/322، «الطبقات». و ابن سعد در 022-0/023سیرة ابن هشام،  -(1)

اش از عبدهللا بن عباس برای من گوید: عباس بن عبدهللا بن معبد از برخی از افراد خانوادهکرده و می

یت را آورده که جهالت این روا 3/003، «المستدرک»روایت کرد. و این حدیث را ذکر کرد. حاکم در 

عباس بن عبدهللا بن معبد از پدرش از ابن »گوید: کند، او میدر سند روایت ابن سعد را برطرف می

به همین خاطر حاکم این روایت را بنا به شرط مسلم، صحیح دانسته «. عباس، برای من روایت کرد

که در نسخه حاکم، تحریفی به وجود اند اما این ترس وجود دارد است. عباس بن عبدهللا و پدرش، ثقه
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 افتادن عباس به میان اسیران در روز بدر
از  صدر غزوه بدر نجنگید، چون او به اجبار برای جنگ آمده بود و پیامبر  عباس

لیسر روایت شده است که کشتن او نهی کرده بود. پس عباس به میان اسیران افتاد؛ از ابوا
گوید: در روز بدر به عباس نگاه کردم، در حالی که او مانند بت ایستاده بود و می

ات به همراه چشمانش پر از اشک بود. گفتم: خداوند جزای شرت دهد آیا با برادرزاده

 جنگی؟دشمنانش می
د. گفت: دهگفت: چه کار کرد آیا کشته شد؟ گفتم: خداوند او را نصرت و عزت می

 صخواهم تو را اسیر گردانم، چون رسول خداخواهی با من چه کار کنی؟ گفتم: میمی
 .(1)بردم صاز کشتن تو نهی کرده است. پس او را اسیر کردم سپس او را نزد رسول اهلل

گوید: مردی از انصار، عباس را که اسیر از براء یا کسی دیگر روایت شده است که می
خداوند به وسیله »فرمود:  صو گفت: این فرد مرا اسیر نکرد. پیامبرکرده بود، آورد و ا

 .(2)«ای گرامی تو را یاری دادفرشته
گاه عباس را اسیر کرد. آن« ابوالیسر»گوید: از ابن عباس روایت شده است که می

فرمود: چگونه او را اسیر کردی؟ گفت: شخصی مرا در این امر یاری کرد که  صپیامبر
ای گرامی فرشته»فرمود:  صاش چنین بود. پیامبراز آن او را ندیده بودم. قیافهقبل و بعد 

 .(3)«تو را بر این امر یاری کرد

 برای عمویش صنگرانی پیامبر
شب آمد و اسیران در زنجیر  صگوید: رسول اهللاز ابن عباس روایت شده است که می

خوابی؟ رسول خدا، چرا نمیبودند و آن حضرت در آغاز شب، بیدار ماند. گفتند: ای 

                                                                                                             
از بعضی از »گوید : از طریق حاکم روایت کرده و می 3/202، «الدالئل»آمده باشد؛ چون بیهقی در 

 «.اشافراد خانواده

 .0/20طبقات ابن سعد،  -(1)

 اند.آن را روایت کرده، و راویانش ثقه 0/20، «الطبقات»ابن سعد در  -(2)

 اند.یانش ثقهمنبع سابق، و راو -(3)
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مسلمانان او را آزاد کردند و او ساکت و بی سر «. ناله عمویم را در زنجیر شنیدم»فرمود: 
 .(1)خوابید صو صدا شد، و رسول اهلل

 نظیرشجاعتی بی

ماشاءاهلل این چه روزی است که ام الفضل برخاست تا این صفحه را بر پیشانی تاریخ با 
 د.سطرهائی از نور بنگار

که خداوند، پیروزی را برای مسلمانان در غزوه بدر مقدر کرده بود، ام پس از آن
ای عظیم داشت که در آن ایمان راستینش و عقیده راسخش و گیریالفضل موضع

 یابد.نظیرش تجلی میشجاعت بی
گیری ام الفضل در که موضع صاکنون با ما بیائید تا به ابورافع برده آزاد شده پیامبر

 کند، گوش فرا دهیم.ال دشمن خدا ابولهب را برای ما نقل میقب
گوید: ابورافع برده آزاد شده از عکرمه برده آزاد شده ابن عباس روایت شده است که می

گفت: من برده عباس بن عبدالمطلب بودم و اسالم، وارد افراد خانواده ما  صرسول خدا
ترسید و از مخالفت . عباس از قومش میشده بود. من و عباس و ام الفضل، اسالم آوردیم

کرد. او اموال و دارائی زیادی آمد، از این رو اسالمش را پنهان میو سرزنش آنان بدش می
داشت که در میان قومش پراکنده شده بود. ابولهب به غزوه بدر نیامد و عاصی بن هاشم بن 

رفت، رکس به جنگ نمیکردند، همغیره را به جای خود به جنگ فرستاد. آنان چنان می
فرستاد. وقتی ابولهب از شکست سخت قریش در غزوه کس دیگری را به جای خود می

بدر مطلع شد، خداوند، او را خوار و رسوا کرد و ما، در درون خود، احساس قوت و عزت 
گوید: من، فردی ضعیف و ناتوان بودم و آب را از چاه زمزم برای کردیم. ابورافع میمی

آوردم. به خدا من کنار چاه زمزم نشسته بودم و ام الفضل هم کنار من نشسته می مجاهدان
بود. خبر پیروزی مسلمانان و شکست دشمنان، ما را خوشحال کرد. ناگهان ابولهب با حالتی 
خشمناک و شر روی آورد و در گوشه چاه نشست و پشتش به پشت من بود. در حالی که 

تند: این ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب است که آمد. ـ او نشسته بود، ناگهان مردم گف

                                           
 آن را روایت کرده است. 23-0/20، «الطبقات»ابن سعد در  -(1)
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گاه ابولهب به ابوسفیان گفت: گوید: نام ابوسفیان، مغیره بود ـ. راوی گوید: آنمیابن هشام 
گوید: پس ابوسفیان کنار ابولهب جا، به جانم قسم، در نزد تو خبری هست. راوی میبیا این

ب گفت: ای برادرزاده! به من بگو که وضعیت مردم نشست و مردم ایستاده بودند. ابوله
چگونه بود؟ ابوسفیان گفت: به خدا قسم، با آن جماعت برخورد کردیم و آنان به میل خود 

کردند. به خدا قسم، با وجود آن، کُشتند و به میل خود افراد ما را اسیر میافراد ما را می

های سفید میان آسمان و زمین بکنم. با افراد سفید بر روی اسکسی را سرزنش نمی
کردند و چیزی هم متوجه آنان برخورد کردیم. به خدا قسم، آنان چیزی را پرتاب نمی

شد. ابورافع گفت: با دستم گوشه سطل آب را بلند کردم و سپس گفتم: به خدا قسم، نمی
صورتم  گاه ابولهب دستش را بلند کرد و یک سیلی محکم بهآن افراد، فرشتگان بودند. آن

زد. وی افزود: به او برجهیدم. او مرا بلند کرد و مرا به زمین زد. سپس روی من نشست و 
های زد. من انسانی ضعیف و ناتوان بودم. ناگهان ام الفضل به سوی چوبی از چوبمرا می

ای که سرش را زخمی کرد، ای به ابولهب زد به گونهحجره رفت و آن را برداشت و ضربه
ای؟ ابوجهل با ای و او را ناتوان کردهاین برده را در غیاب صاحبش گیر آورده و گفت: آیا

که روز زنده ماند تا اینحالتی پر از ذلت و خواری بلند شد. به خدا قسم، تنها هفت شبانه

در روایتی دیگر ابورافع برده آزاد (1)خداوند او را به بیماری آبله مبتال نمود و او را کُشت
گوید: خداوند، ابولهب را به بیماری آبله مبتال نمود و او را کُشت. پس می صرشده پیامب

که جسدش، از مرگ او، پسرانش او را تا سه روز رها کردند و او را دفن نکردند تا این
گونه که از بیماری طاعون کردند همانبدبو شد، و قریش از این بیماری آبله دوری می

کی از افراد قریش به پسران ابولهب گفت: وای بر شما! آیا کردند. تا این که یدوری می
سپارید؟ آنان در اش، بدبو شده و شما او را به خاک نمیکنید که پدرتان در خانهشرم نمی

کنم. به ترسیم. آن مرد گفت: بروید من کمکتان میپاسخ گفتند: ما از دور از این زخم می
ریختند و به او نزدیک روی جسدش می خدا قسم، آنان برای غسلش از دور، آب را

شدند. سپس او را به باالترین قسمت مکه بردند و وی را به دیواری تکیه دادند، نمی

                                           
 اند.آن را روایت کرده 02-0/32؛ و طبری در تاریخ خود، 3/322، «البدایة والنهایة»ابن کثیر در  -(1)
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 سپس او را سنگسار نمودند.
 نظیری است که قلم از وصف آن، ناتوان است.این چه شجاعت بی

آنان را زد؛ کسی  ام الفضل تنها فردی از مشرکان را نزَد و بس، بلکه دلیر و دالور مرد
 بردند.ها و شدائد به او پناه میکه در موقع سختی

 دهداینک ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شیر می

است. او به حسین بن علی، شیر داد؛ کسی که  كاین، افتخار بزرگی برای ام الفضل
 .(1)«نداحسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت»راجع به او و حسن فرمودند:  صپیامبر

از سماک بن حرب روایت شده است که ام الفضل گفت: ای رسول خدا، در خواب 
فاطمه، پسری را به دنیا »ام است. آن حضرت فرمود: دیدم که یکی از اعضایت در خانه

پس فاطمه، حسین را به دنیا آورد و ام «. دهیآورد و تو شیر پرخیرت را به او میمی
 صهای پیامبربوسید، او روی لباساو را می صکه پیامبرالفضل او را گرفت. در حالی 

راجع به پسرم، »فرمود:  صگاه پیامبر ادرار کرد. فاطمه به او بد گفت و او گریست. آن
 .(2)سپس آب خواست و کمی آب را روی اثر ادرار ریخت«. مرا آزردی

گاه کرد. آنکه او حرکت در روایتی دیگر آمده است: فاطمه به حسین شیر داد تا این
برد و او را در دامن آن حضرت نشاند. او ادرار کرد. فاطمه به میان  صاو را برای پیامبر

 «.به پسرم درد رساندی، خداوند تو را رحمت کند...»فرمود:  صاش زد. پیامبرشانه

 گیری عظیم پس از فتح خیبرموضع

هائی ها و گنجند و غنیمتکه مسلمانان ـ به اذن خدا ـ در غزوه خیبر پیروز شدپس از آن
که در خیبر بود، به دست آوردند، عباس و همسرش ام الفضل در رساندن این خبر که 

 های مشرکان بود، پیشدستی کردند.همانند صاعقه بر دل
 با ما بیائید تا ماجرای کامل آن را بدانیم: 

                                           
ره ، به شما«صحیح الجامع»اند، و آلبانی در کتاب احمد و طبرانی از ابوسعید آن را روایت کرده -(1)

 آن را صحیح دانسته است. 3232

 گوید: ابن سعد با سندی خوب آن را روایت کرده است.می 3/022، «اإلصابة»حافظ ابن حجر در کتاب  -(2)
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لمی با حجاج بن عالط س صگوید: وقتی خیبر فتح شد، رسول خداابن اسحاق می
حرف زد. او گفت: ای رسول خدا، من در مکه مالی را نزد همسرم ام شیبه بنت ابی 

ای در میان تجار مکه دارم. پس ای رسول خدا، به من اجازه بده هطلحه، و اموال پراکند
که برای آوردن اموالم به مکه بروم. آن حضرت اجازه این کار را به او داد. حجاج بن 

، من ناچارم سخنی بگویم که آنان را فریب دهم و مالم را پس عالط گفت: ای رسول خدا

که وقتی حجاج گفت: رفتم تا این«. اشکالی ندارد، آن را بگو»گیرم. آن حضرت فرمود: 
گوش فرا  صوارد مکه شدم، دیدم که افرادی از قریش به اخباری راجع به کار پیامبر

خبر رسیده بود که آن حضرت به کردند. به آنان دهند و از همدیگر پرس و جو میمی
ای محکم است و هیچ کس، توان رفتن به دانستند که خیبر، قلعهخیبر رفته بود. و آنان می

آن را ندارد. آنان به دنبال اخبار و اطالعات در این زمینه بودند و از سواران سؤال 
وص، خبر کردند. وقتی مرا دیدند، گفتند: به خدا قسم، حجاج بن عالط در این خصمی

دارد ـ آنان از اسالم آوردن من خبر نداشتند ـ. به من گفتند: ای ابومحمد! به ما خبر بده، 
جا را بود ـ به خیبر رفته و آن صچون به ما خبر رسیده که آن راهزن ـ منظورشان پیامبر

ای محکم است. گفتم: این خبر به من فتح کرده، در حالی که خیبر، سرزمین یهود و قلعه

کند. وی افزود: آنان به کنار شترم روی ده و من خبری دارم که شما را خوشحال میرسی
آوردند و گفتند: آن خبر چیست ای حجاج؟! گفتم: محمد شکست سختی خورده که 

ای که تاکنون هرگز اند به گونهتاکنون هرگز چنان شکستی نخورده و یارانش کشته شده
که او را کُشیم تا اینشده است. گفتند: محمد را نمی اید و محمد، اسیرمانند آن را نشنیده

به مردم مکه تحویل دهیم و آن وقت، آنان محمد را در پیش روی خودشان در سزای 
گاه اینان بلند شدند و در گوید: آنمصیبتی که بر سر افرادشان آمده، بکشند. حجاج می

ین محمد که شما منتظر بخشی به سوی شما آمده و امکه فریاد برآوردند: خبر مسرت
گوید: گفتم: مرا کمک آمدنش هستید، در پیش روی شما کشته خواهد شد. حجاج می

خواهم به خیبر آوری کنم، چون من میکنید که اموالم را در مکه و نزد بدهکارانم جمع
جا روند، از شکست محمد و یارانش استفاده کرده و که تاجران به آنبروم و قبل از آن

 ا به فروش رسانم.آنها ر
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آوری کردند. نزد همسرم رفتم و پس آنان برخاستند و اموالم را به سرعت برایم جمع
گفتم: مالم را به من تحویل ده ـ در نزد وی مالی را به امانت گذاشته بودم ـ شاید به خیبر 

فروش جا برسند، از فرصت استفاده کرده و آنها را به که تاجران به آنبروم و قبل از این
گیری آن نزد من آمد و در رسانم. وقتی عباس بن عبدالمطلب این خبر را شنید، برای پی

حالی که من در چادری از چادرهای تجار بودم، کنارم ایستاد و گفت: ای حجاج! این چه 

ای؟ گفتم: آیا اگر چیزی به تو بگویم و فشار این خبر را از تو کم خبری است که آورده
آن را حفظ کنی و به کسی نگوئی؟ گفت: بله. گفتم: کمی مهلت بده تا سر توانی کنم، می

طور فرصت مناسب و در جائی خلوت تو را ببینم و آن را به تو بگویم، چون حاال همان
آوری که وقتی از جمعگوید: تا اینآوری اموال هستم. حجاج میبینی مشغول جمعکه می

یافتم و قصد خروج داشتم، عباس را دیدم و گفتم:  ام در مکه فراغتتمام اموال و دارائی
ترسم که دنبالم این سخن مرا نزد خود نگه دار و به کسی مگو ای ابوالفضل! چون من می

بیایند )سه مرتبه این جمله را تکرار کرد( سپس هرچه خواستی بگو. عباس گفت: چشم، 
ات با دختر جا آمدم، برادرزادهکنم. گفتم: به خدا قسم، موقعی که من به ایناین کار را می

رئیس یهودیان خیبر ـ یعنی صفیه بنت حُیی ـ ازدواج کرده بود و خیبر را فتح کرده و 

چه که در آن بود، بیرون آورد و مال خود و یارانش شد. عباس گفت: چه تمامی آن
ا به گوئی ای حجاج!؟ گفتم: آری به خدا. این خبر به عنوان رازی نزدت باشد و آن رمی

که ام تا اینجا آمدهام و فقط برای پس گرفتن اموالم اینهیچ کس مگو. من اسالم آورده
مبادا آن را غصب کنند و بعداً به من ندهند. پس از سه روز، این خبر را فاش کن، به خدا 

اش را پوشید و آن را خوشبو این به نفع توست. وقتی روز سوم فرا رسید، عباس جامه
را به دست گرفت ـ و ام الفضل که در نهایت خوشبختی بود، او را کمک  کرد و عصایش

کرد ـ سپس به طرف کعبه رفت، آن را طواف کرد. وقتی مردم مکه او را دیدند، خواستند 
او را مسخره کنند از این رو گفتند: ای ابوالفضل! به خدا این کار بدین خاطر است که 

س گفت: نه، هرگز! به خدائی که به او سوگند سختی مصیبت را بر خود هموار کنی. عبا
کنید، محمد خیبر را فتح نموده و با دختر رئیس یهودیان خیبر ازدواج کرده و تمام یاد می

شان را فراچنگ آورده و از آنِ خود و یارانش شده است. گفتند: چه کسی اموال و دارائی
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ا به شما داده بود. او با حالت این خبر را به تو داده است؟ گفت: همان کسی که آن خبر ر
مسلمانی بر شما وارد شد و اموالش را گرفت و رفت تا به محمد و یارانش ملحق شود و 
همراه محمد باشد. گفتند: ای وای! دشمن خدا از دستمان در رفت. به خدا، اگر این را 

 .(1)دانستیم که چگونه با وی برخورد کنیمدانستیم، میمی

 ناپذیرسعادتی وصف

ترسید از اینکه عباس بر دین آباء و اجداد خود بماند، اما وقتی دید که ام الفضل ابتدا می
حضور  صهای حساس همراه رسول خداها و موقعیتشوهرش اسالم آورد و در جنگ

داشت، دلش پر از سعادت و خوشی و شادمانی شد. گذشته از آن، وقتی قدر و منزلت و 
شد و احساس شنید، بسیار شادمان میرا می صجایگاه شوهرش در قلب پیامبر

 کرد.خوشبختی می
 کند.است که در حضور یارانش، جایگاه عمویش، عباس را اعالم می صاین پیامبر

از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت شده است که مردی از انصار به پدر عباس که 
به او زد. قوم مرد انصاری در زمان جاهلیت وفات یافته بود، دشنام داد. عباس یک سیلی 

طور که او، یک سیلی به آن زنیم همانآمدند و گفتند: به خدا قسم، به او یک سیلی می
 مرد زده است. و خودشان را برای این کار آماده کردند.

ای مردم! کدام »رسید. آن حضرت باالی منبر رفت و فرمود:  صاین خبر به رسول اهلل
عباس از من است و من از عباس »گفتند: تو. فرمود: « ست؟تر افرد، در نزد خدا گرامی

 «.هستم. مردگان ما را ناسزا نگوئید تا زندگانمان، مورد اذیت و آزار قرار نگیرند
بریم به خدا از خشم و عصبانیتت ای رسول خدا آن قوم آمدند و گفتند: پناه می

                                           
چنین این روایت از طریق آن را روایت کرده است. هم 2222شماره  2، ج «المصنف»عبدالرزاق در  -(1)

چنین ابویعلی و بزار و طبرانی آن را ، صحیح است. همآمده، و اسناد آن 3/233احمد در مسند خود، 

افزاید: راویان گوید: او میمی 222-2/220، «مجمع الزوائد»گونه که هیثمی در اند، آنروایت کرده

 اند.آن، صحیح
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 .(1)ص
عباس و پسرش گذاشت  عبایی را روی صاز ابن عباس روایت شده است که پیامبر

پروردگارا، عباس و پسرش را مورد مغفرت تامه خود قرار ده، هیچ گناهی »سپس فرمود: 
 .(2)«که آنها را مورد بخشایش قرار دهی و پسرش را صالح گردانرا از آنان مگذار مگر این

وارد  ص گوید: عباس بر رسول اهللاز عبدالمطلب بن ربیعه روایت شده است که می

بینیم که قریش با هم حرف رویم، میگفت: ای رسول خدا، ما وقتی بیرون می شد و
 صگویند. رسول اهلل شوند و هیچ نمیکه ما را ببینند، ساکت میزنند، به محض اینمی

که شود تا اینکس نمیبه خدا قسم، ایمان، وارد قلب هیچ»خشمگین شد، سپس فرمود: 
 .(3)«شاوندی با من، دوست بداردشما را به خاطر خدا و به خاطر خوی

گوید: ما، در آبیاری درختان خرما از سعید بن مسیب از سعد روایت شده است که می
این عباس، عموی »فرمود:  صگاه عباس به سوی ما آمد. پیامبربودیم. آن صهمراه پیامبر

جای پیامبر شما، سخاوتمندترین فرد قریش است و از همه آنان بیشتر صله رحم را به 
 .(4)«آوردمی

چه شده که افرادی »فرمودند:  صاز مطلب بن ربیعه روایت شده است که رسول خدا

رنجانند. عموی انسان همزاد پدر او است. هرکس عباس را مرا در خصوص عباس می
 .(5)«آزار دهد، مرا آزار داده است

 دانشمند امت اسالم و امام تفسیر

                                           
 0/00، «الطبقات»چنین ابن سعد در با سندی حسن آن را روایت کرده است. هم 2/322احمد در مسند خود،  -(1)

آن را صحیح دانسته، و ذهبی با او موافقت کرده  3/302، «المستدرک»را روایت کرده، و حاکم در  آن

 است.

گوید: اسناد آن، خوب است. )السیر، ابویعلی در مسند خود آن را روایت کرده است. ارناؤوط می -(2)

0/32.) 

اند، و ترمذی ن را روایت کردهآ 3223؛ و ترمذی در سنن خود، به شماره 2/022احمد در مسند خود،  -(3)

 گوید: این، حدیثی حسن صحیح است.می
 آن را روایت کرده و آن را صحیح دانسته، و ذهبی با او موافقت کرده است. 3/303، «المستدرک»حاکم در  -(4)
 ت.گوید: این حدیثی حسن صحیح اسآن را روایت کرده، و می 3223، به شماره «المناقب»ترمذی در مبحث  -(5)
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اش با این حد نبوده و بس، بلکه سعادت و شادمانیسعادت و خوشبختی ام الفضل تنها در 
طالب موقع مضاعف شد. پسری که در شعب ابی« عبداهلل بن عباس»پسر محبوبش 

هاشم تحمیل کرده بود، به دنیا آورد. ـ این امر سه سال قبل از ای که قریش بر بنیمحاصره
های دینی را انشعلوم و د هجرت بود ـ. ام الفضل، نبوغ پسرش و تبحر و تفوقش در

موقعی که ام الفضل، عبداهلل را در  صدید، و آن مژده عظیمی را به یاد آورد که پیامبرمی

 شکم داشت، به او داده بود.
گوید: ام الفضل بنت حارث برای من حدیثی نقل از ابن عباس روایت شده است که می
ای ام »ود، فرمود: در اتاق ب صکردم و پیامبرکرد و گفت: در حالی که من عبور می

گفتم: چگونه «. شویتو به پسری حامله می»گفتم: بله، ای رسول خدا. فرمود: «. الفضل!
آورند؟ آن اند که زنان، فرزندی را به دنیا نمیشود در حالی که قریش سوگند خوردهمی

شود. هرگاه وضع حمل کردی، او را نزد من چه به تو گفتم، همان میآن»حضرت فرمود: 
او را عبداهلل نام  صبردم. پیامبر صوقتی او را وضع حمل کردم، وی را نزد پیامبر«. اوربی

او را ببر، در آینده او را انسانی زیرک و »نهاد و آب دهانش را به کام او مالید و فرمود: 
نزد عباس رفتم و این خبر را به او دادم. او لبخندی زد و سپس نزد «. باهوش خواهی یافت

او را دید، به سویش رفت و  صمد. عباس، مردی زیبا و بلندقد بود. وقتی پیامبرآ صپیامبر
این فرد، عموی »اش را بوسه زد و او را در سمت راست خود نشاند. سپس فرمود: پیشانی

عباس گفت: ای رسول خدا، چرا «. من است، هرکس خواست، عمویش را پدر خود بداند
این را نگویم در حالی که تو عموی من، و چرا »گوئی؟ آن حضرت فرمود: چنین می

 .(1)«باقیمانده پدران من هستی. و عمو به منزله پدر است

 برایش صنائل آمدن به دعای پیامبر

بود. او انسانی خوش چهره،  صابن عباس در حدود سی ماه، همراه و همنشین پیامبر
 بود.زیبا، بلندقد، باهیبت، خردمند، وارسته و از افراد پخته و کامل 

مرا به سینه خود چسباند و  صگوید: پیامبراز ابن عباس روایت شده است که می

                                           
 گوید: طبرانی آن را روایت کرده، و اسناد آن، حسن است.می 22220، به شماره «مجمع الزوائد»هیثمی در  -(1)
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 .(1)«خدایا، حکمت را به او بیاموز»فرمود: 
دستی بر سرم کشید و از  صپیامبر»گوید: در روایتی دیگر آمده که ابن عباس می
 .(2)«خداوند خواست که حکمت را به من بیاموزد

در خانه میمونه بود. من آب وضو را  صت که رسول خدااز ابن عباس روایت شده اس
گوید: آنگاه میمونه گفت: ای رسول خدا، آماده کردم. ابن عباس می صدر شب برای پیامبر

خدایا، فهم و »عبداهلل بن عباس، این آب را برای تو آماده کرده است. آن حضرت فرمود: 
 .(3)«موزدرک دین را به او عطا کن و علم تأویل را به او بیا

دوبار برای من  صگوید: رسول خداچنین از ابن عباس روایت شده است که میهم
 .(4)دعا کرد که حکمت به من داده شود

وفات یافت و ابن عباس تنها سیزده سال داشت. او دانشمند امت بود و به  صپیامبر
ل بدر به او را همراه اه مخاطر فراوانی علمش، بحر علم نامیده شد. و عمر و عثمان 

کردند تا نظر خودش را اظهار نماید. او تا موقع وفاتش در زمان جلسه شورا دعوت می
 .(5)دادخالفت عمر و عثمان، فتوا می

دید که قدر و منزلت و این چنین خداوند سینه مادرش را شادمان گرداند وقتی می

 رود.جایگاه او روز به روز، باال می

 فات جبران ما

بود و هرگز از او  صاس، اسالمش را آشکار کرد، مالزم و همراه پیامبرکه عبپس از آن
حضور داشت و آرزو  صهای حساس همراه پیامبرها و موقعیتشد. در جنگجدا نمی

                                           
 .2/322؛ و مسند احمد، 3300؛ سنن ترمذی، شماره 3222صحیح بخاری، شماره  -(1)

ن را روایت آ 222؛ و ابن ماجه به شماره 3300؛ ترمذی به شماره 2/222، «العلم»بخاری در مبحث  -(2)

 اند.کرده

گوید: اسناد این اند. حاکم میآن را روایت کرده 3/230، «المستدرک»احمد در مسند خود؛ و حاکم در  -(3)

 اند. و ذهبی با او موافقت کرده است.روایت، صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده

چنین ابن این، حدیثی حسن غریب است. همگوید: آن را روایت کرده، و می 3303ترمذی به شماره  -(4)

 آن را روایت کرده است. 0/0/222، «الطبقات»سعد در 

 .2/302صفة الصفوة،  -(5)
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 اش را فدای آن حضرت کند.کرد که جان و مال و تمام دارائیمی
شدند، پراکنده  صدر روز حُنین، وقتی مردم شکست خوردند و از اطراف پیامبر

 شد.بود و از او جدا نمی صعباس مالزم و همراه پیامبر
نشینی گوید: وقتی مسلمانان و کفار با هم برخورد کردند، مسلمانان عقبمی عباس

را  صدواند و من افسار استر رسول اهلل استرش را در جلو کفار می صکردند. و رسول اهلل
گاه ابوسفیان شتر آن حضرت را گرفته بود. آنکشیدم تا سرعت نگیرد. و گرفتم و آن را میمی

. عباس ـ که مردی (1)«ای عباس! اصحاب بیعت رضوان را صدا بزن»فرمود:  صرسول خدا
گوید: با صدای بلند گفتم: اصحاب بیعت رضوان کجایند؟ عباس گفت: به بلند آواز بود ـ می

 .(2)«خدا قسم، وقتی صدایم را شنیدند، دلم برایشان سوخت
 

 رکی و هوشیاریزی

اش را گذراند و از سنت و بردباری و اخالق و علم ام الفضل زیباترین روزهای زندگی
گرفت حتی احادیثی چند را از آن حضرت روایت کرده است. بلکه دو برمی صپیامبر

پسرش، عبداهلل و تمّام، و انس بن مالک و عبداهلل بن حارث و دیگران از او حدیث را 
 .(3)اندروایت کرده

 صگذشته از آن، خداوند او را مورد اکرام قرار داد؛ او و شوهرش عباس همراه پیامبر
 گیری عظیمی داشت.الوداع رفتند. و در روز عرفه موضعبه حجه

از عمیر برده آزاد شده عبداهلل بن عباس، از ام الفضل بنت حارث روایت شده است 
با هم نزاع  صراجع به روزه رسول خدا که در روز عرفه چند نفر در نزد او )ام الفضل( 

                                           
طور که گفته شد اصحاب بیعت الرضوان، هزار و چهارصد نفر بودند. آنان بر سر مرگ با همان -(1)

آگاهی داشت، از این رو از آنان هایشان، بیعت کردند. خداوند از ایمان و صداقت در دل صپیامبر 

هیچ یک از کسانی که زیر آن »به ثبوت رسیده که فرمودند:  صراضی و خشنود شد. و از آن حضرت

 «.شونددرخت بیعت کردند، داخل آتش جهنم نمی

 آن را روایت کرده است. 222-20/223مسلم در مبحث الجهاد و السیر،  -(2)

 .0/322سیر أعالم النبالء،  -(3)
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ای گفتند: آن حضرت، روزه است و عده دیگری گفتند: او روزه نیست. پس داشتند. عده
من هم لیوان شیری را برای آن حضرت فرستادم در حالی که او در عرفه روی شترش 

 .(1)بود. پس آن شیر را نوشید

 فراقی دردناک

کرد، ناگهان دید که ابر غم ندگی ام الفضل پرواز میدر حالی که سعادت ایمانی بر روی ز

وفات یافت و ام الفضل بسیار  صو اندوه بر آسمان مدینه خیمه زده است. رسول اهلل
اندوهگین و ناراحت شد تا جائی که نزدیک بود دلش پاره شود، اما صبر و تحمل پیشه 

 کرد تا به ثواب و پاداش صبرکنندگان نائل آید.
دار دار و روزهچنان عبادتگذار، زاهد، شب زنده، همصیامبر محبوبپس از وفات پ

رفت و در راه دعوت به سوی خدا بسیار ماند و بلکه به دنبال علم و دانش دینی می
 کرد.تالش می

دانستند و می صقدر و منزلت و جایگاه او را نزد رسول اهلل نابوبکر و عمر و عثمان 
کردند. او از سابقین به سوی اسالم بود و همه برخورد میدر نهایت احترام و ادب با وی 

 چیزش را جهت نصرت و یاری دین خدا، بخشید.

 اینک زمان رحلت فرا رسیده

بر بستر مرگ  كپس از آن سفر طوالنی از بذل و بخشش به خاطر دین خدا، ام الفضل
« دانشمند امت»خوابید پس از آنکه چیزهای باارزشی را تقدیم کرد. برای او بس است که 

های عبداهلل بن عباس را تحویل امت اسالم داد. او در روز قیامت در ترازوی نیکی
إذا مات اإلنسان انقطع »اند: فرموده صمادرش قرار خواهد گرفت، چون آن حضرت

هرگاه : »(2)«من ثالث: صدقة جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له عمله إال  
شود به جز در سه چیز که در آنها تا روز قیامت، از این دنیا قطع می انسان بمیرد، عملش

                                           
آن  222/2203، به شماره «الصیام»؛ و مسلم در مبحث 2233، به شماره «الصوم»بخاری در مبحث  -(1)

 اند.را روایت کرده

 اند.مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از ابوهریره آن را روایت کرده -(2)
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ماند. این سه چیز عبارتند از: صدقه جاریه، علم مفید و سودمند، چنان باقی میعملش هم
 «.کندو فرزند صالح که برای او دعای خیر می

های جاوید را نزد ام الفضل رحلت کرد تا تمام خیر و نیکی و فضل و نعمت
 روردگارش در بهشت و قرارگاه رحمتش را بیابد.پ

 

خداوند از او راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش 
 گرداند!



 :خنساء
 دهدچهار پسرش را در جنگ قادسيه از دست می

انسان بدون ایمان، همانند پَرکاهی در معرض وزش باد است که در هیچ حالی استقرار 
برد. و انسان بدون ایمان، گیرد هرجا باد بوزد، آن را با خود میو در جائی آرام نمیندارد 

ای ندارد. او انسانی مضطرب و ملول و آشفته است که حقیقت خود و هیچ ارزش و ریشه
 شناسد.راز وجودش را نمی

داند که چه کسی لباس زندگی را به تن او کرده و چرا آن را به تن او کرده، و نمی
 آورد؟چرا پس از مدتی آن را از تن او در می

شنود و چشمش کند، گوشش نمیانسان بدون ایمان، قلبش چیزی را درک نمی
بیند. و جامعه بدون ایمان، جامعه جنگل است هرچند ظواهر تمدن آن را درخشان نمی

نه ای، از آنِ کسی است که قدرت بیشتری دارد کرده باشد؛ چون زندگی در چنان جامعه
روز و بدبخت است از آن کسی که تقوا و فضل بیشتری دارد، این جامعه، جامعه تیره

 هرچند با ابزار و وسایل رفاه و آسایش آراسته باشد.
های مرده را به انگیز را به نور تابان، و دلهمانا ایمان است که تاریکی وحشت

درماندگان را به رهبران  ها، و ضعیفان وهای زنده، و بردگان را به سروران امتدرون

 کند.ها، تبدیل میها و نسلملت
گیرند خیزند و پس از ضعف، قوت نمیها پس از افتادگی برنمیبه همین خاطر امت

 ها را لمس کند.کنند مگر پس از آنکه ایمان، پرده دلو پس از سقوط پیشرفت نمی
ها ها و عقلاز تغییر دادن دل هادانیم که کوه کندن یا تغییر جهت آب رودخانههمه ما می

ها یابند و عقلها به وسیله آن تغییر میتر است. به رغم آن، ایمان تنها چیزی است که دلآسان
آفریند و ها را میشوند. پس ایمان به خداوند یکتاست که شگفتیبه وسیله آن، نورانی می

شناختی و نی را در جاهلیتش میدهد. اگر تو انساشکل و رفتار انسان را در یک آن تغییر می
اش )اگر از مسلمانان گناهکار سپس بار دیگر او را پس از اسالم آوردنش یا پس از توبه

ای و گوئی خداوند، او را پس از مرگش زنده گردانیده باشد( ببینی، انگار انسانی دیگر را دیده
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 .(1)است

 شاعری خردمند

انگیزی ی باشیم که اسالم او را به طرز شگفتالقدرامروز قرار است همراه صحابیه جلیل
 کند.ساخته که به قلب هیچ بشری خطور نمی

القدر و )تماضر بنت عمرو بن شرید بن عُصیه سُلمیه(، آن صحابیه جلیل« خنساء»او 

 شاعر مشهور است.
او زنی خردمند و فهمیده بود، و مردمان قدر و منزلت و جایگاه و مهارتش در شعر را 

نظر دارند که قبل و بعد از او زن دیگری ستند تا جائی که دانشمندان فن شعر، اتفاقدانمی
 به اندازه او در شعر و شاعری توانا نبوده است.

 غم و اندوه او بر مرگ برادرش

گفت تا این که برادر شقیقش معاویه بن عمرو، و برادر خنساء دو بیت یا سه بیت شعر می
تر بود، چون از معاویه در نظر خنساء محبوب« صخر»ند. به قتل رسید« صخر»اش پدری

او انسانی بردبار و بخشنده و محبوب در میان بستگان و خویشاوندان بود. او با طایفه بنی 

ای که اسد جنگ کرد، پس ابوثور اسدی ضربه شمشیری بر پیکر او وارد ساخت به گونه
به قتل رسید، « صخر»خنساء،  تا یک سال بیمار بود و سپس وفات یافت. وقتی برادر

 خنساء در رثا و مدح او این ابیات را سرود: 
 جغغغغغغغغغودا وال تجمغغغغغغغغغدا يأعینغغغغغغغغغ

 

 أال تبکیغغغغغغان لصغغغغغغخر النغغغغغغدی 
 

ای چشمان من! بخشنده باش و خشک نباش. آیا برای صخر، قطرات اشک را »
 «.کنیسرازیر نمی

 ء الجمیغغليأال تبکیغغان الجغغر
 

 أال تبکیغغغغغغغغان الفتغغغغغغغغی السغغغغغغغغیدا 
 

کنی؟ آیا برای آن جوان و بزرگ و رای آن باجرأت و باشهامت و زیبا گریه نمیآیا ب»
 «.کنی؟سرور گریه نمی

 طویغغغغغل النجغغغغغاد رفیغغغغغع العمغغغغغاد
 

 سغغغغغغغغغغاد عشغغغغغغغغغغیرته أمغغغغغغغغغغردا 
 

                                           
 با تصرف. 22-22و ال تموتن إال وأنتم مسلمون، اثر نگارنده، ص  -(1)
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اش را به سیادت و سروری آن انسان دلیر و بلندمرتبه که خویشاوندان نوخاسته»
 «.رساند

 إذا القغغغغغغغغوم مغغغغغغغغغدوا بأیغغغغغغغغغدیهم
 

 إلیغغغغغغغه یغغغغغغغداً  المجغغغغغغغد مغغغغغغغد   ىإلغغغغغغغ 
 

کردند، به سوی او دست هرگاه قوم او دستانشان را به سوی مجد و عظمت دراز می»
 «.کردندرا دراز می

 فغغغغغغوق أیغغغغغغدیهم يفنغغغغغغال الغغغغغغذ
 

 مغغغغغن المجغغغغغد ثغغغغغم مضغغغغغی ُمصغغغغغعدا 
 

های آنان بود، رسید و سـپس رو بـه پیشـرفت و    او به مجد و عظمتی که باالی دست»
 «.تعالی رفت

 میحملغغغغغغغه القغغغغغغغوم مغغغغغغغا عغغغغغغغاله
 

 وإن کغغغغغغغغغان أصغغغغغغغغغغرهم مولغغغغغغغغغدا 
 

شـان از لحـاظ   کردند گرچـه او از همـه  های خود حمل میقومش او را بر روی شانه»
 «.تر بودسنی کوچک

 بیتغغغغغه ىإلغغغغغ يتغغغغغری المجغغغغغد یهغغغغغو
 

 یغغغغغری أفضغغغغغل المجغغغغغد أن یحمغغغغغدا 
 

کشد و برترین مجد و عظمت چنین دید اش سر میبینی که مجد و بزرگی به خانهمی»
 «.ش را به جای آوردکه حمد و ستای

 وإن ذکغغغغغغغغغر المجغغغغغغغغغد ألفیتغغغغغغغغغه
 

ر بالمجغغغغغغغغغد ثغغغغغغغغغم ارتغغغغغغغغغدی   تغغغغغغغغغأز 
 

بینی که او خود را به مجد پیچیده و سـپس آن  و اگر یادی از مجد و بزرگی شود، می»
 «.را در بر کرده است

 گوید: همچنین می
 أنسغغغغغاک حتغغغغغی أال یغغغغغا صغغغغغخر ال

 

مسغغغغغغغ يأفغغغغغغغارق مهجتغغغغغغغ   يویشغغغغغغغق ر 
 

که روحـم از بـدنم جـدا شـود و گـورم      کنم تا ایننمی هان ای صخر! تو را فراموش»
 «.شکافته شود
 طلغغغغوع الشغغغغمس صغغغغخراً  يیُغغغذکرن

 

 وأبکیغغغغغغغغه لکغغغغغغغغل غغغغغغغغغروب شغغغغغغغغمس 
 

انـدازد و موقـع هـر غـروب آفتـابی بـرای او گریـه        طلوع آفتاب مرا به یاد صخر می»
 «.کنممی

 يولغغغغغغو ال کثغغغغغغرة البغغغغغغاکین حغغغغغغول
 

 (1)سغغغغغغغيعلغغغغغغغی إخغغغغغغغوانهم لقتلغغغغغغغت نف 
 

بودنـد، حتمـاً خـودم را    کنندگان بـر برادرانشـان در پیرامـونم نمـی    گریه و اگر کثرت»

                                           
 .3/220ر حافظ ابن حجر، اإلصابة، اث -(1)
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 «.کشتممی
 و در رثای برادرش معاویه بن عمرو این ابیات را سروده است: 

 أال ال أری فغغغي النغغغاس مثغغغل معاویغغغة
 

 إذا طرقغغغغغت إحغغغغغدی اللیغغغغغالي بداهیغغغغغة 
 

دم، در میـان مـردم   ها همه جا را پیموهان آگاه باشید موقعی که در آغاز یکی از شب»
 «.کسی مانند معاویه را ندیدم

 بداهیغغغة یضغغغغی الکغغغالب حسیسغغغها
 

 عالنیغغغغغة يِّ وتخغغغغغرج مغغغغغن سغغغغغرِّ النجغغغغغ 
 

هـای شـب خـارج    آوردنـد و آشـکارا از پنهـانی   ها آهسته بانگ برمیموقعی که سگ»
 «.شدمی

 وکغغان لغغزاز الحغغغرب عنغغد نشغغغوبها
 

 ذاکیغغغة يإذا شغغغمرت عغغغن سغغغاقها وهغغغ 
 

اش بود وقتی که آستینش را باال زد و در حالی کـه  وقع درگیریو سختی خصومت م»
 «.جنگ، سخت در گرفته بود

 وقغغغغواد خیغغغغل نحغغغغو أخغغغغری کأنهغغغغا
 

 سغغغغغغغعال وعقبغغغغغغغان علیهغغغغغغغا زبانیغغغغغغغة 
 

و اسب سواران آنگاه که به سمت دیگری می روند گوئی دیو و عقابی هستند که بـر  »
 «.آنها دیو سرکشی باشد
 یتعغغغار ومغغغا تغغغر ىبلینغغغا ومغغغا تبلغغغ

 

 کمغغغغغا ِهی غغغغغه حغغغغغدث األیغغغغغام إال   ىعلغغغغغ 
 

 «.بینیطور که هست میشود و در طی روزها، او را آنما پوسیدیم و او پوسیده نمی»
 وعغغغغولتي يفأقسغغغغمت ال ینفعغغغغک دمعغغغغ

 

 علیغغغغک بحغغغغزن مغغغغا دعغغغغا هللا داعیغغغغة 
 

رساند. تـو بایـد در قبـال ایـن     خورم که اشک و شیون من به تو سودی نمیقسم می»
 «.، غم و اندوه داشته باشیفرمان الهی

اش در هر مکانی به ویژه از خالل جا پخش شد و آوازهدر همه كشهرت خنساء
 دارد، پخش شد.میهایش که پیاده را از راه باز مرثیه

، دیوانی را از خود به جای گذاشت که نخستین «صخر»خنساء پس از مرگ برادرش 
ر بودنش، دارای شخصیتی قوی بود که از فضائل سرائی بود. او عالوه بر شاعشعرش در مرثیه

 گرفت.و اخالق واال و رأی درست و صبر و شجاعت بهره می

 کندخورشید اسالم در قلب خنساء طلوع می

خداوند چنین اراده کرد که ابر ایمان باالی سر خنساء بایستد و آبش را در قلب او بریزد؛ در 
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حقیقی در آن راه یابد. ناگهان غبار جاهلیت را  نتیجه ایمان پرده دلش را لمس کند و حیات
پاک کرد و پرچم توحید را در دست گرفت تا تمام هستی درسی را یاد گیرد که تاریخ در 

 کند.ها آن را فراموش نمیطی عصرها و زمان
خنساء همراه قومش از طایفه بنی سلیمان به سوی اسالم روی آوردند و به اتفاق آنان 

خاطر تمام خیرهائی که از دست داد، به خاطر عمری که دور از این نور  اسالم آورد و به

های از دست رفته را جبران سپری شد، غصه خورد اما تصمیم جدی گرفت که فرصت
 اش را جهت نصرت و یاری این دین عظیم، فدا کند.کند و تمام دارائی

قلم از وصف آن  انگیزی ساخت کهآیا به شما نگفتم که اسالم او را به طرز شگفت
 ناتوان است.

 صبر و پایداری در روز قادسیه

در زمان جاهلیت، دنیا را پر از گریه و شیون « صخر»که به خاطر مرگ برادرش  كخنساء
انگیزی او را ساخته بود، در روز قادسیه کرد، اینک پس از آنکه اسالم به طرز شگفت

 تخار شهادت نائل آیند.کند تا آنان به شرف و افچهار فرزندش را تقدیم می

گویم: این یکی از معجزات توانم حتی یک کلمه در این رابطه بگویم فقط میمن نمی
 اندازد.ایمان است که خداوند آن را در قلب هر یک از بندگانش که خود بخواهد، می

دانستیم که غم و اندوه و شیون و ناله خنساء به خاطر مرگ برادرش چگونه بود و این که 
ها به صبری تغییر یافت که هایش افروخته شدند. همه ایننه دلش شکافته شد و رودهچگو

ایمان آن را به وجود آورد و پرهیزگاری آن را مزین و زیبا نمود؛ در نتیجه خنساء برای از 
 دست رفتن کاالهای زندگی دنیا، غم و غصه نخورد. 

که به سوی قادسیه  آنان، پسران و جگرگوشه و رگ متصل به قلب خنساء بودند
پسرانم! »های خنساء به آنان این بود: بیرون رفتند. آنان چهار نفر بودند. از جمله سفارش

اید. به خدائی که اید و به اختیار خود، هجرت کردهشما به میل و رغبت خود اسالم آورده

معبودی بحق جز او نیست، شما پسران یک مرد و یک زن هستید. اصل و نسب شما را 
 فرومایه نکردم. و بدانید که سرای آخرت بهتر از سرای فانی است.
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صبر و پایداری و استقامت داشته باشید و دلیر باشید و تقوای خدا را پیشه کنید، باشد 
ور هایش شعلهکه رستگار شوید. وقتی دیدید که جنگ درگرفته و آتش را بر روی برگ

شوید و اصل و ریشه آن را بزنید، تا به  کرده، شما هم دست به کار شده و وارد کارزار
 «.غنائم و کرامت و بزرگی در سرای جاوید و منزلگاه ابدی دست یابید

هائی جوان و گرم و با شور و اشتیاقی وقتی صبح از خواب بیدار شدند، با دل

ناپذیر به سوی جنگ رفتند. هر یک از آنان، وصیت و سفارش مادر پیر را به یاد وصف
غرید و همانند تیر به سوی میدان جنگ انداخت و هر یک همانند شیر میدیگری می

آورد و همانند قضای الهی به دشمنان خدا حمله رفت، و همانند صاعقه بانگ برمیمی
کرد. و بر همان حال و وضعیت ماندند تا این که یکی پس از دیگری به شهادت می

 رسیدند.
 ای را سرود.برسد، قصیدهکه به شهادت هر یک از آنان قبل از آن

 نفر اول این ابیات را سرود:
 إن العجغغغوز الناصغغغحة يیغغغا إخغغغوت

 

 قغغغغغغغد نصغغغغغغغحتنا إذ دعتنغغغغغغغا البارحغغغغغغغة 
 

گر، وقتی صبح زود ما را صـدا زد، مـا را نصـیحت    ای برادرانم! همانا پیرزن نصحیت»
 «.کرد

 بمقالغغغغغغغغغغة ذات بیغغغغغغغغغغان واضغغغغغغغغغغح
 

 وإنمغغغغغغغغا تلقغغغغغغغغون عنغغغغغغغغد الصغغغغغغغغائحة 
 

 ة نابح من آل ساسان کالباً 

های پارس با سخنانی واضح و روشن. و همانا هنگام سر و صدای آل ساسان، با سگ»
 «.شویدکننده روبرو می

 نفرد دوم ابیات زیر را سرود: 
 إن العجغغغغغغغوز ذات حغغغغغغغزم وجلغغغغغغغد

 

 قغغغغغغغغغد أمرتنغغغغغغغغغا بالسغغغغغغغغغداد والرشغغغغغغغغغد 
 

 همانا پیرزن دوراندیش و چابـک، مـا را بـه درسـتی و راسـتی در کـردار و گفتـار و       »
 «.هدایت امر کرد

 نصغغغغغغغیحة منهغغغغغغغا وبغغغغغغغراً بالولغغغغغغغد
 

 فبغغغغاکروا الحغغغغرب ُحمغغغغاة فغغغغي العغغغغدد 
 

اش به فرزندانش گفت. پس جوانمردانه این سخنان را از روی خیرخواهی او و نیکی»
 «.به سوی جنگ پیش روید
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 سومی این ابیات را سرود: 
 وهللا مغغغغا نعصغغغغی العجغغغغوز حرفغغغغاً 

 

 نُصغغغغغغغغحاً وبغغغغغغغغراً صغغغغغغغغادقاً ولطفغغغغغغغغاً  
 

خدا قسم، از یک حـرف از سـخنان آن پیـرزن کـه از روی خیرخـواهی و نیکـی        به»
 «.کنیماش به ما گفت، سرپیچی نمیصادقانه و لطف و مهربانی

 فبغغادروا الحغغرب الضغغروس زحفغغاً 
 

 حتغغغغغغغغغی ت لُفرغغغغغغغغغوا آل کسغغغغغغغغغری لفغغغغغغغغغاً  
 

 «.سوز پیش روید تا این که آل کسری را در هم پیچیدپس به سوی جنگ خانمان»
 بیات زیر را سرود: چهارمی ا

 لسغغغغغغغغغت لخنسغغغغغغغغغاء وال ل خغغغغغغغغغرم
 

 السغغغغغغغغناء األقغغغغغغغغدم يذ يوال لعمغغغغغغغغر 
 

 «.از آن خنساء و أخرم و عمر روشن و دلیرم نیستم»
د فغغغ  الجغغغیش جغغغیش األعجغغغم يإن لغغغم أُر 

 

ضغر ىماض عل   (1)ميالهغول ِخِضغمِّ ح 
 

رزی وحشت ها نشوم، شمشیر بُرَّان یمنی مرا به طاگر با شمشیر بران وارد لشکر عجم»
 «.انگیز از بین خواهد بُرد

خبر مرگ هر چهار پسر قهرمان در یک روز به مادر رسید، او رخسار خود را سیلی نزد و 
سینه خود را پاره نکرد، بلکه با ایمان صابران و صبر مؤمنان به استقبال آن خبر رفت و گفـت:  

خـواهم کـه مـرا    وردگارم مـی سپاس برای خداوندی که با قتل آنان مرا شرفیاب کرد، و از پر»
 «.همراه آنان در قرارگاه رحمتش جمع گرداند

توانیم این سؤال را از خود بپرسیم: چه چیزی بود که خنساء را از یک حال به می
در  صحالی دیگر برگرداند و او را چنین تغییر داد؟ آن چیز، اکسیر ایمان است که پیامبر 

های واال و مَثَل عُلیا و ای جهالت به دنیای ارزشهای مؤمنان نهاد و آنان را از دنیدل
 .(2)اخالق واال و شور و اشتیاق به رضایت و خشنودی خدا برد

 بخشمبه خدا قسم، قسمت بدتر را به او نمی

گوینـد خنسـاء در حـالی کـه     گوید: مـی می« اإلصابه»حافظ ابن حجر عسقالنی در کتاب 

ت. عایشه به او گفت: ای خنساء! رسـول خـدا   ای از مو بر تن داشت، نزد عایشه رفجامه

                                           
 .3323ابیات را در االستیعاب مالحظه کنید، شرح حال شماره  -(1)

 . انتشارات دارالفردوس.20-22وال تموتن إال وأنتم مسلمون، اثر نگارنده، ص  -(2)
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اطـالع   صاز پوشیدن این جامه نهی کرده است. خنساء گفـت: از ایـن نهـی پیـامبر     ص
نداشتم اما این جامه، داستان خاص خـود را دارد. پـدرم مـرا بـه ازدواج مـردی ولخـرج       

م. او مالش را رفت« صخر»گاه نزد برادرم اش از بین رفت. آندرآورد و تمام اموال و دارائی
به دو قسمت تقسیم کرد و قسمت بهتر را به من داد. سپس شوهرم باری دیگر آن کـار را  
تکرار کرد. برادرم دوباره مالش را به دو قسمت تقسیم کرد و قسمت بهتر را بـه مـن داد.   

پسندی که نصف مال را به او بدهی تـا ایـن کـه قسـمت     زنش به او گفت: آیا این را نمی
 ه او بدهی؟ او در جواب گفت: بهتر را ب

 وهللا ال أمنحهغغغغغغغغغغغغغغغا شغغغغغغغغغغغغغغغرارها
 

 عارهغغغغا يأرحغغغغض عنغغغغ يالتغغغغ يوهغغغغ 
 

بخشـم. و او زنـی اسـت کـه مـن ننـگ و       به خدا قسم، قسمت بـدتر را بـه او نمـی   »
 «.کنماش را از خودم پاک میرسوائی

قغغغغغغت خمارهغغغغغغا  ولغغغغغغو هلکغغغغغغت خر 
 

غغغغغغعر ِصغغغغغغدارها   (1)وات خغغغغغغذت مغغغغغغن ش 

 

 «.کنداش را درست میکند و از مو، جامهاش را پاره مییو اگر هالک شود، روسر»

 اینک زمان رحلت فرا رسیده

هر آغازی، پایانی دارد، اما چقدر زیبا و باشکوه است که عاقبت انسان بر توحید و ایمان 
 باشد.

ـ نمود، با حالتی پر از  ألکه چهار پسرش را تقدیم خداوند ـ پس از آن كاینک خنساء
 صخوابد تا از اهل بهشت باشد؛ چون آن حضرتدی بر بستر مرگ میرضایت و خشنو

: (2)«من احتسب ثالثة من ُصلبه دخل الجنة قالت المرأة: واثنان؟ قال: واثنان»اند: فرموده

گردد. زنی هرکس برای مرگ سه فرزندش، صبر و تحمل پیشه کند، داخل بهشت می»
رمود: آری، برای دو فرزند هم، گفت: برای دو فرزند هم، چنین است؟ آن حضرت ف

 «.چنین است
اما خنساء برای دو فرزند نبود که صبر و تحمل پیشه کرد بلکه برای چهار پسر دلیر و 
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 2222، به شماره «جامعصحیح ال»اند، و آلبانی در کتاب نسائی و ابن حبان از انس آن را روایت کرده -(2)

 آن را صحیح دانسته است.
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 دالور صبر و تحمل پیشه کرد. پس مبارکش باد! مبارکش باد!
این چنین خنساء رحلت یافت؛ کسی که اسالم، از او شخصیتی عظیم ساخت تا الگو 

 مادر صابر و مجاهد و بردبار باشد.و سرمشق برای 
 

خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش 

 گرداند!

 


